لقاح كوفيد 19

التعرف عىل الحقائق.
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سالالت كوفيد  :19ما يجب أن تعرفه

الفريوسات دامئة التغري .وعند
حدوث تغيري كبري ،يسميه
العلامء بالساللة الجديدة.
بعض السالالت أقل رضرا ً،
بينام بعضها اآلخر أكرث خطرا ً.

العلامء قلقون بشأن السالالت التي تسهل
اإلصابة بها وتنترش لتعدي اآلخرين ،أو تتسبب
يف مرض شديد.

يصاب كثري من األشخاص من مختلف األعامر بسالالت
كوفيد  ،19ومن بينهم بالغون ومراهقون وأطفال.

تحمي اللقاحات من سالالت كوفيد 19املتحولة.

أفضل طريقة لحامية نفسك وعائلتك ومجتمعك من السالالت املتحولة هي إبقاء لقاح
كوفيد  19الذي حصلت محدثاً .اللقاحات هي:
آمنة :أثبت اللقاح أنه آمن آلالف األشخاص ،من مختلف
األعراق واألصول واألعامر .يزداد احتامل تعرضك ملضاعفات
خطرية من اإلصابة بكوفيد  19وليس من اللقاح.
ف ّعالة :اللقاح يحميك من سالالت كوفيد  19املتحولة .كام يوفر
لك اللقاح الوقاية من املرض الشديد والوفاة يف حال إصابتك
باملرض.

إن مل يكن لقاحك محدثاً،
فسيزداد احتامل إصابتك
بعدوى كوفيد  ،19واإلصابة
باملرض الشديد أو الوفاة ونرش
العدوى لآلخرين.

مجانية :اللقاحات مجانية للجميع ،بغض النظر عن حالة الهجرة
أو المتالكك لبطاقة هوية أو تأمني صحي.
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ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارةcdc.gov/coronavirus :

ميكن إيقاف السالالت الخطرة بالحصول عىل اللقاح.
ال يزال العديد من خرباء الصحة يوصون األشخاص الحاصلني عىل اللقاح
باتخاذ هذه االحتياطيات أيضاً ،خاصة عند وجودهم حول الكثري من
األشخاص أو حضور التجمعات الداخلية.
يعد تلقيح املجتمع بأكمله إحدى طرق منع تطور السالالت الخطرة
يف املقام األول .أفضل طريقة لحامية نفسك وعائلتك ومجتمعك من
السالالت املتحولة هي إبقاء لقاح كوفيد  19الذي حصلت محدثاً.

أسبوعان
يجب أن مير أسبوعان
عىل تلقيك للجرعة األخرية
للحصول عىل كل الحامية
التي توفرها اللقاحات.

احم نفسك ومجتمعك من سالالت كوفيد 19
ِ

تعد اإلصابة ببعض سالالت كوفيد  19أسهل كام أنها أرسع انتشارا ً يف عدوى اآلخرين ,احم نفسك ومجتمعك بالحصول عىل اللقاح و:

ارتداء قناع

تطبيق التباعد
االجتامعي.

تجنب التجمعات مع الكثري
من األشخاص.

تعقيم
األماكن التي تتعرض
للمس كثريا ً.

غسل يديك باستمرار.

ميكن إيقاف السالالت الخطرة
بالحصول عىل اللقاح.

ساعد يف إيقاف كوفيد .19

ملزيد من املعلومات ،تفضل بزيارةcdc.gov/coronavirus :

