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إليك الحقائق

متحور دلتا :ما الذي تحتاج إىل معرفته
تُعترب الفريوسات دامئة التغري عندما
يحدث تغيري كبري ،يسميه العلامء
متحو ًرا جدي ًدا .بعض املتحورات أقل
رض ًرا ،بينام البعض اآلخر خطري.

متحور دلتا هو أحد األنواع التي يهتم بها العلامء كثريًا ألنه
من األسهل بكثري التقاطه وانتقاله لآلخرين وقد يتسبب يف
مرض أكرث خطورة.

كثري من الناس من جميع األعامر ميرضون مبتحور دلتا ،مبا يف ذلك
البالغني واملراهقني واألطفال.

تحمي اللقاحات من متحور دلتا

أفضل طريقة لحامية نفسك وعائلتك ومجتمعك من متغري دلتا هي أن تتلقى الجرعة الكاملة من اللقاح .تُعترب
اللقاحات:

آمنة:

لقد ثبت أن اللقاح آمن ملاليني األشخاص من مختلف األعراق واألعامر .تزداد احتاملية أن
مترض بشدة من جراء فريوس كورونا أو متحور دلتا عام لو كنت قد تلقيت اللقاح.

فعالة:

يحميك اللقاح من اإلصابة بفريوس كورونا ومتحور دلتا .يقيك اللقاح أيضً ا من شدة املرض
ومن الوفاة إذا مرضت.

مجانية:

اللقاحات مجانية للجميع بغض النظر عن حالة الهجرة الخاصة بك أو ما إذا كان لديك
بطاقة هوية أو تأمني طبي.

ملزي ٍد من املعلومات :ميكنكم زيارة املوقع التايل cdc.gov/coronavirus

إذا مل تتلقى اللقاح ،تزداد
احتاملية أن تصاب مبتغري
دلتا وأن مترض بشدة وتنقل
العدوى لآلخرين.

ميكنك التصدي للمتحورات الخطرية عن طريق التطعيم
ظهرت متحورات أكرث خطورة مثل دلتا بسبب عدم تلقيح عدد ٍ
كاف من الناس .قد يكون
هناك املزيد من املتحورات مثل دلتا يف املستقبل .أفضل طريقة لحامية نفسك وعائلتك
ومجتمعك هي تلقي اللقاح يف أرسع ٍ
وقت ممكن .ساعد يف التصدي لفريوس كورونا.

أسبوعان
تتطلب بعض اللقاحات تلقي جرعتني.
يستغرق األمر أسبوعني بعد الجرعة
األخرية حتى تحصل عىل أكرب قدر من
الحامية.

احمي نفسك ومجتمعك من دلتا

ينترش متغري دلتا بسهولة أكرب من متحورات فريوس كورونا األخرى .إذا مل تتلقى جرعة اللقاح بالكامل ،احمي نفسك ومجتمعك من خالل:

اغسل يديك باستمرار

تعقيم
املناطق كثرية اللمس.

ابتعد عن التجمعات التي تضم العديد
من األشخاص.

مامرسة التباعد االجتامعي.

ارتداء قناع الوجه.

ال يزال العديد من خرباء الصحة يوصون بأن يتخذ األشخاص الذين تم تطعيمهم هذه االحتياطات أيضً ا ،خاص ًة إذا كانوا محاطني
بالكثري من األشخاص أو يتجمعون يف أماكن مغلقة.

ميكنك التصدي للمتحورات الخطرية عن طريق التطعيم

ساعد يف التصدي لفريوس كورونا.
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