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حافظ عىل سالمتك بعد أخذ اللقاح.
احِم مجتمعك.

1 9 - فيد كو تطعيم 

تعرّف عىل الحقائق.

حافظ عىل سالمتك بعد أخذ اللقاح.

لن تتكّون الوقاية الكاملة من كوفيد-19 إال بعد أسبوعني من الحصول 
عىل الجرعة الثانية واألخرية من اللقاح!

إذا حصلت عىل  اللقاح الذي يتكون من جرعتني، ينبغي عليك االنتظار ملدة  أسبوعني  بعد الجرعة الثانية.	 

إذا حصلت عىل اللقاح الذي يتكون من  جرعة واحدة ، ينبغي عليك االنتظار ملدة  أسبوعني  بعد الجرعة.	 

ال يعرف املتخصصون والخرباء املدة الزمنية التي يوفرها اللقاح للوقاية من كوفيد-19 أو ما إذا كان ال يزال املصاب سينقل الفريوس إىل 

آخرين بعد حصوله  عىل اللقاح. حتى بعد الحصول عىل اللقاح، ينبغي عليك مواصلة االلتزام مبا ييل:

تطهري املناطق التي يكرث  اإلكثار من غسل اليدين

ملسها 

 

ارتداء الكاممة الحفاظ عىل التباعد 

االجتامعي

حتى إذا كنت قد حصلت عىل اللقاح بالكامل، ينبغي عليك إجراء اختبار كوفيد-19 عىل الفور إذا:

خالطت  شخًصا مصابًا بالفريوس وبدأت تشعر باألعراض.  ابق يف املنزل بعيًدا عن اآلخرين. 

كنت  تعيش مع عدة أشخاص وخالطت أحًدا مصابًا بالفريوس . ينبغي عليك إجراء الفحوصات حتى إذا كنت ال تشعر 

باألعراض.  ابق يف املنزل بعيًدا عن اآلخرين.

تجّنب االجتامع مع 

أشخاص كثريين

2 أسبوع



ومع ذلك،    ينبغي عليك  تجنب زيارة    األشخاص  
الذين هم أكرث عرضة لإلصابة باألعراض الخطرية من 

فايروس كورونا  من أجل وقايتهم.   إذا كان ال بد من 
زيارتهم، فال يزال يتعني عليك محاولة وقايتهم من 
خالل ارتداء الكاممة، والبقاء بعيًدا عنهم مبسافة 6 أقدام وغسل 

اليدين. 

قد  يتزايد احتامل اإلصابة بالفريوس لدى األشخاص: 

املصابني بأمراض أخرى مثل الرسطان أو السكري أو   
ارتفاع ضغط الدم  

الذين يعانون من زيادة الوزن املفرط  

املدخنني  

يف فرتة الحمل  

يتجاوز عمرهم 65 عاًما  

بعد أسبوعني من الحصول عىل اللقاح 
الكامل، ميكنك:

مجالسة اآلخرين ممن حصلوا عىل اللقاح بالكامل 

يف أماكن مغلقة دون ارتداء كاممة.

مجالسة اآلخرين من الزوار ممن مل يحصلوا عىل 

اللقاح يف أماكن مغلقة دون ارتداء كاممة

سبل الوقاية أثناء السفر
 عند السفر، ميكنك وقاية نفسك واآلخرين من خالل:

ارتداء القناع عىل األنف والفم عند التواجد يف األماكن العامة.	 

 تجنب االزدحام والبقاء عىل بعد 6 أقدام / 2 مرت عىل األقل من 	 

أي شخص ليس رفيًقا لك يف السفر.  

غسل اليدين كثريًا.	 

    سبل  الوقاية أثناء السفر ضمن الواليات املتحدة 

ليس عليك الخضوع لالختبار قبل السفر. 	 

 عند العودة من السفر، ليس عليك الخضوع لالختبار أو االبتعاد 	 

عن اآلخرين ما مل تشعر باألعراض.  

   سبل الوقاية عند السفر دولًيا

 مراجعة رشكة الطريان ومسؤويل الصحة يف منطقتك بشأن 	 

وجهتك للسفر وما إذا كان عليك الخضوع لالختبار أو االبتعاد    

عن اآلخرين قبل السفر.  

 إجراء االختبار قبل العودة إىل الواليات املتحدة مبدة ال تزيد 	 

عن 3 أيام.  

بعد العودة من السفر:	 

ينبغي الخضوع لالختبار يف خالل 3-5 أيام.  –

ينبغي البقاء يف املنزل بعيًدا عن اآلخرين يف حالة الشعور   – 

بأي أعراض.  

مراجعة مسؤويل الصحة يف منطقتك ملعرفة ما إذا كان   – 

هناك أي يشء آخر عليك القيام به.  

ال يزال ينقصنا معلومات حول: 

 املدة الزمنية اللتي يوفرها اللقاح  للوقاية من 	 

من اإلصابة بكوفيد-19.   

ما إذا كان اللقاح مينع  من تفيش الفايروس.	 

  مدى فاعلية اللقاح  يف الوقاية من األنواع الجديدة من 	 

كوفيد-19.  
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