
 

 19-األسئلة الشائعة حول اللقاحات والجرعات المعززة لكوفيد

 2022مارس   24تاري    خ التحديث: 

ي لقاح كوفيد
ي تلق 

ا لما قاله اإلمام (؟  2022مايو   1أبريل وحن   1أثناء شهر رمضان )  19-هل يمكنن 
ً
وفق

Kazerooni Ibrahim ( ي أمريكا
"ال تحتوي   ( )مدينة ديربورن(: Islamic Center of Americaمن المركز اإلسالمي ف 

ي تلقيها. فهذا  
اللقاحات عىل أي مواد متعلقة باألغذية، وليس فيها أي مشكالت تتعلق باحتوائها عىل الفيتامينات. وال بأس ف 

     النوع من اللقاحات ال ُيبطل صيامك."

ي العضل. فالصائم ال يجوز له تناول الطعام   19-يدلن ُيبطل لقاح كوف
الصيام ألنه ال يحتوي عىل أي قيمة غذائية وُيحقن ف 

ي العضل،  
ي الجسم كالفم أو األنف أو عن طريق الوريد. ونظًرا ألن اللقاح ُيعَطى ف 

أو المياه أو األدوية عبر الممرات المفتوحة ف 
ي الجس 

م. وهناك إرشادات مماثلة غطت مسألة جرعات حقن أمصال اإلنفلونزا  فإنه ال يؤثر عىل الممرات المفتوحة ف 
 واللقاحات األخرى أثناء شهر رمضان. 

ا بشأن اآلثار 
ً
إذا تلقيت لقاًحا أو جرعة معززة أثناء شهر رمضان، فلن يؤثر الصيام عىل استجابتك المناعية. وإذا كنت قلق

 تلقيك للقاح، فالنصائح التالية قد تساعدك: الجانبية وعدم تمكنك من تناول تايلينول بعد 

ي اللقاح.  •
ي وقت متأخر من اليوم بحيث تتمكن من أخذ قسط من الراحة بعد تلق 

 حاول تحديد موعدك ف 

ي   السحور اإلفطار أو  عند  بعد تلقيك للقاح، تناول تايلينول  •
لتخفيف اآلثار الجانبية. )ال تتناول تايلينول قبل تلق 

 االستجابة المناعية.(  اللقاح ألنه قد يقلل

ي اللقاح إذا كان ملتهًبا.  •
  ضع قماشة مبللة باردة عىل موضع تلق 

ي لقاح كوفيد
ي تلق 

ي مؤسسة  19-هل يمكنن 
 
ا حالًيا لدى مؤسسة ؟ Henry Ford Healthف

ً
 Henry Fordإذا كنت مريض

Health  ،  ي أحد مواقع
، ف 

ا
ي لقاح فايزر أو الجرعة المعززة من لقاح فايزر، عندما تكون مؤهًل

يمكنك تحديد موعد لتلق 
عيادة طبيبك. إذا لم يكن لديك  أو عبر االتصال ب MyChart باستخدام  Henry Ford Healthالرعاية األولية لمؤسسة 

ا لدى مؤسسة اليوم MyChartفسجل عىل  ، MyChartحساب عىل 
ً
، فإننا  Henry Ford Health. إذا لم تكن مريض

ي اللقاح الموجودة بالقرب   www.michigan.gov/covidvaccineنشجعك عىل زيارة الرابط  
لالطالع عىل مصادر تلق 

  منك. 

ي األوىل والثانية؟ 
ي جرعن 

 
ي نفس اللقاح ف

ي جرعتك األوىل والثانية.  هل أحتاج إىل تلق 
ي نفس اللقاح ف 

ي لك تلق 
نعم، ينبغ 

ي جرعة معززة من عالمة تجارية
 أخرى.  ولكن يمكنك تلق 

ي اللقاح؟ 19- إذا سبقت ىلي اإلصابة بكوفيد
نعم. فالبيانات واضحة: إن المناعة الطبيعية ليست أفضل ، فهل أحتاج إىل تلق 

ي األداء. فلقاحات كوفيد
 
ي تنشأ نتيجة للتعرض للعدوى:  19-ف

 تنتج مناعة أدوم وأكبر فعالية مقارنة بالمناعة الطبيعية الت 

ي أكبر من ثلث حاالت  •
 ، ال يتم إنتاج أي أجسام مضادة واقية. 19-اإلصابة بعدوى كوفيدف 

ة أرسع من مناعة اللقاح.  •  تتالشى المناعة الطبيعية بوتبر

 يكون معدل فعالية المناعة الطبيعية وحدها أقل من نصف فعالية المناعة الطبيعية ومعها اللقاح.  •

ي غبر حاجة إىل الخضوع للعزل قبل أن تتلق    ، فانتظر حت  تشعر بتحسن19-إذا كنت قد أصبت مؤخًرا بكوفيد
وتصبح ف 

 اللقاح. 

، يبدو أن اللقاحات تحمي من متحورات  فعالة أمام المتحورات الجديدة؟   19-هل تعد لقاحات كوفيد ي الوقت الحاىلي
ف 

وس. ومن المهم19-كوفيد أن تتلق  جرعة   . ومع ذلك، قد تكون أقل فعالية أمام المتحورات مقارنة بالساللة األصلية للفبر
، لتتمتع بالحماية من المتحورات الجديدة. 

ا
يعمل الباحثون عىل تحديد المدى الدقيق للحماية   معززة، عندما تكون مؤهًل

ا لقاحات جديدة قد تحمي من تلك المتحورات. 
ً
ي توفرها اللقاحات ضد السالالت الجديدة. وهم يدرسون أيض

 الت 

ي تلقيت اللقاح؟ 
ي  Henry Ford Healthبالنسبة لمرض  مؤسسة كيف سيتم توثيق أنن  ، سيتم تحديث سجلنا الطتر

ا عىل  
ً
ي ذلك نوع اللقاح الذي تلقيته وموعده. وستحصل أيض

ي كل مرة تتلق  جرعة من أحد اللقاحات، بما ف 
ي ف 
ون  اإللكب 

ي جر 
ي وقت تلقيك للجرعة األوىل. ُيرجر إحضار هذه البطاقة معك عندما تعود لتلق 

عتك الثانية وجرعتك  بطاقة لقاح ف 

https://mychart.hfhs.org/mychart/Authentication/Login?
https://mychart.hfhs.org/MyChart/accesscheck.asp
http://www.michigan.gov/covidvaccine


ي سجالتك الشخصية. 
ا االحتفاظ بها ف 

ً
ي لك أيض

: التقط صورة لبطاقة لقاحك أو سجل لقاحك  نصائح مفيدةالمعززة. وينبغ 

 واحتفظ بها عىل هاتفك. وال تغلف بطاقتك.  

ي مكان غير مؤسسة 
 
ا ف

ً
ن سجلي لدى  ، فهل سيكون اللقاح الذي تلقيته جزًءا مHenry Ford Healthإذا تلقيت لقاح

ي موقع  ؟ Henry Ford Healthمؤسسة 
نعم، ولكن فقط إذا تلقيت اللقاح داخل والية ميشيغان. فإذا تلقيت لقاًحا ف 

ي لدى مؤسسة  ي حسابك عىل  Henry Ford Healthآخر، فسيصبح سجل لقاحك جزًءا من سجلك الطتر
اه ف  . وسب 

MyChart . 

إن لقاجي فايزر وموديرنا هما من لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال  أوجه االختالفات بير  اللقاحات؟ هي ما 
(messenger ribonucleic acid, mRNA  وشي الذي ينشط (، وهي تجعل الجسم ينتج ما يسم "بروتير  سبايك" الفبر

وس كورونا  ي حقن تفصل بينهما  عن طريق محاكاة العدوى. و الجهاز المناعي لمكافحة فبر
ي جرعت 

يحتاج األشخاص إىل تلق 
 عدة أسابيع. 

 كجرعة حقن مرة واحدة. وهو يستخدم نسخة غبر ضارة من  
وشي ُيعَطى لقاح جونسون آند جونسون هو لقاح ناقل فبر

وس  وس لتوصيل تعليمات مهمة لخاليانا. إلنتاج هذا اللقاح، يدخل فبر وس كوفيد – الفبر وس مخ  19-ليس فبر   –تلف بل فبر
ط  

ّ
ي إنتاج األجسام المضادة، وُينش

ط "بروتير  سبايك." يخبر هذا جهازنا المناعي بالبدء ف 
ّ
إىل إحدى خاليا الجسم ثم ُينش

 الخاليا المناعية األخرى لمكافحة ما تظن أنه عدوى. 

وشي  mRNAبسبب تلقيك أي من اللقاحات، فلقاحات  19-ال يمكن أن تصاب بكوفيد ال تحتوي عىل   ولقاحات الناقل الفبر
، وال يمكنها أن تسبب اإلصابة بكوفيد وس جي ظهر أن اللقاح  19-فبر

ُ
. واآلثار الجانبية للقاحات هي جزء طبيغي من العملية وت

وس المسبب لكوفيد ي نهاية عملية التطعيم، تصبر أجسامنا مدربة عىل حمايتنا من الفبر
 . 19-يعمل. وف 

ي جرعة الحقن؟ ممكنة بعد   19- إذا كانت اإلصابة بكوفيد
ي ىلي تلق 

ي اللقاح، فلَم ينبغ 
ي  تلق 

توجد أدلة قوية تشبر إىل أن تلق 
 والوفاة تكون أقل بكثبر لدى  

اللقاح بالكامل يقلل من شدة المرض. فجميع مخاطر اإلصابة بالعدوى ودخول المستشق 
  19- ىل المستشفيات إلصابتهم بكوفيداألشخاص الذين تلقوا اللقاح مقارنة بمن لم يتلقوه. ومعظم المرض  الذين يدخلون إ

وس لآلخرين.  19-لم يتلقوا اللقاح. وإذا أصبت بكوفيد  ، فما يزال بإمكانك نشى الفبر

ي جرعة اللقاح كم من الوقت يستغرق الوصول للحماية الكاملة؟ 
إن الوصول للحماية الكاملة يستغرق أسبوعير  بعد تلق 

ة.   األخبر

آمنة وفعالة،   19-بالرغم من أن جميع لقاحات كوفيدسوى لقاح فايزر؟  Henry Ford Healthلماذا ال توفر مؤسسة 
قرارها بقرص توريداتنا من اللقاحات عىل لقاح فايزر فقط. حيث إن لقاحات  Henry Ford Healthفقد اتخذت مؤسسة 

ي    19-لها متطلبات مختلفة للتخزين وتحديد الجرعات. لذا، يعد امتالك نفس العالمة التجارية للقاح كوفيد  19-كوفيد
ف 

ي كل خطوة. ولقاح
ا ف 
ً
فايزر مرصح به ألكبر مجموعة من الفئات   مراكز الرعاية األولية المتعددة التابعة لنا أكبر فعالية وأمان

العمرية، بمن فيهم المرض  األطفال. إذا كنت تفضل لقاح موديرنا أو جونسون آند جونسون، فتوجه لزيارة الرابط  
www.michigan.gov/covidvaccine ي اللقاح الم

 وجودة بالقرب منك. لالطالع عىل مصادر تلق 

ي حصلت عل موافقة الستخدامها مع األطفال؟ 
حصل لقاح فايزر فقط عىل الموافقة لالستخدام مع  ما هي اللقاحات الن 

اوح أعمارهم بير  
ا حصل لقاح فايزر عىل الموافقة لالستخدام مع  11و 5األطفال الذين تب 

ً
الصغار الذين   الشباب عاًما. وأيض

اوح أعمارهم بير    عاًما.  18و 12تب 

ي الوقاية من كوفيدما مدى فاعلية اللقاح بالنسبة لألطفال؟ 
% لدى األطفال  90.7بنسبة  19-تبير  أن لقاح فايزر فعال ف 

اوح أعمارهم بير    اوح أعمارهم بير  93عاًما. وفعال بنسبة  11و 5الذين تب 
ا الذين تب 

ً
 عاًما.  18و 12% لدى األطفال األكبر سن

؟  هل اللقاح المخصص  اوح  لألطفال هو نفس اللقاح المخصص للبالغير  يحتوي لقاح فايزر المخصص لألطفال الذين تب 
، لكن   12عاًما عىل نفس المكونات الفعالة الموجودة باللقاح المخصص لمن هم بعمر  11و 5أعمارهم بير   عاًما فأكبر
ا إبر أص –بجرعة أصغر 

ً
. وتستخدم أيض  غر مصممة خصيًصا لألطفال. ثلث حجم الجرعة المخصصة للبالغير 

 

  19-كوفيدل الجرعات المعززة األسئلة الشائعة حول

http://www.michigan.gov/covidvaccine


ي مؤسسة 
 
ي الحصول عل جرعة معززة ف

  Henry Ford Healthتوفر مؤسسة  ؟Henry Ford Healthهل يمكنن 
ي مراكزنا للرعاية األولية. معظم المرض   

جرعات معززة من لقاح فايزر للمرض  الذين يتلقون رعاية طبية بصفة منتظمة ف 
ي جرعة معززة من لقاح فايزر. )ُيرجر االطالع 

ا يمكنهم تلق 
ً
الذين قد تلقوا لقاح فايزر أو لقاح جونسون آند جونسون سابق

ي جرعة معززة  عىل اإلرشادات الخاصة الموجهة لألشخ
ا لتلق 

ً
اص المصابير  بضعف المناعة.( حدد موعد

 . MyChart باستخدام
 

ي الحصول عل الجرعة  من   
  ؟19-المعززة من لقاح كوفيديمكنن 

.  5عاًما فأكبر ممن تلقوا لقاح فايزر منذ   12يمكن لألشخاص بعمر  •
ا
 معززة

ا
أشهٍر عىل األقل أن يتلقوا جرعة

اوح أعمارهم بير    عاًما الجرعة المعززة للقاح فايزر.(   17و 12)يجب أن يتلق  األشخاص الذين تب 

  5وا لقاح موديرنا منذ عاًما فأكبر ممن تلق 18يمكن لألشخاص بعمر  •
ا
أشهٍر عىل األقل أن يتلقوا جرعة

 .
ا
 معززة

عاًما فأكبر ممن تلقوا لقاح جونسون آند جونسون منذ شهرين عىل األقل أن  18يمكن لألشخاص بعمر  •
 من أي لقاح. 

ا
 معززة

ا
 يتلقوا جرعة

ي جرعتك  عاًما فأكبر  18بغض النظر عن نوع اللقاح الذي قد تلقيته بالفعل، إذا كنت بعمر  •
، يمكنك تلق 

 المعززة من أي لقاح. 

 لقاح فايزر وجرعاته المعززة.  Henry Ford Healthتوفر مؤسسة  •

؟   –أنا مصاب بضعف المناعة  ي الجرعة المعززة بالنسبة ىلي
 كيف يختلف جدول مواعيد تلق 

 
اوح أعمارهم بير   ي لألشخاص المصابير  بضعف المناعة الذين تب 

قوا لقاح فايزر أن يتلقوا ثالث  عاًما ممن تل 11و 5ينبغ 
 جرعات: 

 : فايزر 1الجرعة  •
ي الجرعة   21: فايزر، بعد ثالثة أسابيٍع )2الجرعة  •

 1يوًما( من تلق 
ي الجرعة  28: فايزر، بعد 3الجرعة  •

 2يوًما من تلق 
اوح أعمارهم بير   • ي األشخاص الذين تب 

 عاًما لجرعة رابعة )معززة(.  11و 5ال ُيوض بتلق 

ي 
 عاًما فأكبر ممن تلقوا لقاح فايزر أن يتلقوا أرب  ع جرعات:  12لألشخاص المصابير  بضعف المناعة بعمر ينبغ 

 : فايزر 1الجرعة  •
ي الجرعة   21: فايزر، بعد ثالثة أسابيٍع )2الجرعة  •

 1يوًما( من تلق 
ي الجرعة   28: فايزر، بعد أربعة أسابيٍع )3الجرعة  •

 2يوًما( من تلق 
ي الجرعة /الجرعة المعز 4الجرعة  •

اوح أعمارهم بير   3زة: بعد ثالثة أشهٍر من تلق 
  17و 12. ُيعَط لقاح فايزر لمن تب 

.  18لمن هم بعمر   mRNAعاًما، وأي لقاح 
ا
 معززة

ا
. وتعتبر هذه الجرعة جرعة  عاًما فأكبر

ي لألشخاص المصابير  بضعف المناعة بعمر 
 يتلقوا أرب  ع جرعات: عاًما فأكبر ممن تلقوا لقاح موديرنا أن  18ينبغ 

 : موديرنا 1الجرعة  •
ي الجرعة   28: موديرنا، بعد أربعة أسابيٍع )2الجرعة  •

 1يوًما( من تلق 
ي الجرعة   28: موديرنا، بعد أربعة أسابيٍع )3الجرعة  •

 2يوًما( من تلق 
ي الجرعة 4الجرعة  •

لقاح فايزر أو  . ويمكن أن تكون هذه الجرعة من  3/الجرعة المعززة: بعد ثالثة أشهٍر من تلق 
 .
ا
 معززة

ا
 موديرنا. وتعتبر هذه الجرعة جرعة

جرعات معززة من لقاح فايزر للمرض  المصابير  بضعف المناعة ممن تلقوا لقاح   Henry Ford Healthتوفر مؤسسة 
ا. 
ً
 موديرنا سابق

 
ي لألشخاص المصابير  بضعف المناعة بعمر 

نسون أن يتلقوا ثالث  عاًما فأكبر ممن تلقوا لقاح جونسون آند جو  18ينبغ 
 جرعات: 
 : جونسون آند جونسون1الجرعة  •

https://mychart.hfhs.org/mychart/Authentication/Login?&utm_medium=text&utm_source=url&utm_medium=text&utm_source=url


 يوًما من جرعتك األوىل  28)فايزر أو موديرنا( بعد  mRNA: أحد لقاحات 2الجرعة  •
 من أحدد لقاحات 3الجرعة  •

ا
 معززة

ا
 2بعد شهرين من الجرعة  mRNA: ستتلق  جرعة

 

ي ضد المتحورين دل
نعم، ستحسن من معدل حمايتك ضد  تا وأوميكرون؟ هل ستحسن الجرعة المعززة من معدل حماين 

وس كوفيد ا من فرص اإلصابة بمرض شديد إذا  19-جميع سالالت فبر
ً
ي ذلك المتحورين دلتا وأوميكرون. وستقلل أيض

، بما ف 
 . 19-تعرضت لعدوى كوفيد

ي الجرعة المعززة؟ 
ي جرعة معززة من لقاح موديرنا  تتشابه اآلثار الجانبية بعد تهل ستتفاقم حدة اآلثار الجانبية بعد تلق 

لق 
ي أصابت األشخاص بعد تلقيهم أول جرعتير  من اللقاح. تكون معظم األعراض خفيفة إىل متوسطة  

أو فايزر مع اآلثار الت 
الحدة، واآلثار الجانبية األكبر شيوًعا هي اإلرهاق واأللم بموضع الحقن. وقد أبلغ األشخاص الذين تلقوا جرعة معززة من  

 من اآلثار الجانبية للجرعة األصلية. لقاح جو 
ا
 نسون آند جونسون عن آثار جانبية أخف حدة

ي الجرعة المعززة؟ 
ي اللقاح األوىل  ما هي مخاطر تلق 

إن خصائص السالمة للجرعة المعززة هي نفس خصائص جرعت 
 والثانية. 

 

ي اللقاح 
 األسئلة الشائعة حول سالمة تلق 

عىل الرغم من أن اللقاحات قد تكون حديثة، فإن  ليس لها أي آثار طويلة المدى؟  mRNAكيف نعرف إذا كانت لقاحات 
وس زيكا وداء   mRNAتكنولوجيا  ي إنتاج عالجات للشطان واإلنفلونزا وفبر

ي صناعتها ُمستعملة منذ عقود ف 
المستخدمة ف 

ي اللقاح. وهذه   الكلب. وقد علمتنا هذه التجربة أن آثاًرا جانبية
ي غضون شهرين من تلق 

غبر معروفة ومتأخرة تظهر ف 
جريت التجارب األوىل إلنتاج اللقاح. ال توجد آثار 

ُ
ة تزيد عن العام عندما أ اللقاحات قيد االستخدام منذ عدة أشهر، منذ فب 

 جانبية بعيدة المدى تستدع القلق. 

ي حدوث:   19-ع اللقاحات األخرى، يمكن للقاحات كوفيدنعم، فكما هو الحال مهل للقاحات أي آثار جانبية؟ 
أن تتسبب ف 

ألم واحمرار وتورم بموضع الحقن وحم وألم بالعضالت وشعور بتعب وقشعريرة وصداع وغثيان. يمكن أن يزداد معدل  
ي بعض  تكرار هذه اآلثار الجانبية بشكل أكبر منه مع اللقاحات األخرى. وعىل الرغم من أن األعراض قد تكون مز 

عجة، وف 
ي غضون 

ض أن تزول ف  . ويتمكن أغلب األشخاص من ممارسة   48إىل  24األحيان قد تكون شديدة، من المفب 
ا
ساعة

ي تخفيف ما تصاب به من  
ي اللقاح للمساعدة ف 

أنشطتهم اليومية العادية. يمكن تناول أسيتامينوفير  )تايلينول( بعد تلق 
 اصل مع مقدم رعايتك األولية. أعراض. وإذا استمرت األعراض، ُيرجر التو 

ي لقاح كوفيد
ي تلق 

ي نفس الوقت؟  19-هل يمكنن 
 
ي  ولقاح آخر، مثل مصل اإلنفلونزا، ف

نعم. يمكن لألطفال والبالغير  تلق 
ي نفس الوقت مع لقاحات أخرى.  19-لقاحات كوفيد

   ف 

ي لقاح جونسون آند جونسون آمن بالنسبة للسيدات؟ 
ي تقل أعمارهن عن هل تلق 

ي للسيدات الالن 
عاًما   50نعم، لكن ينبغ 

ي الحذر من خطر نادر الحدوث لكن يزداد خطر اإلصابة به  
وهو متالزمة تجلط الدم ونقص الصفيحات الدموية  توج 
(Thrombosis with Thrombocytopenia Syndrome, TTS إن .)TTS    ن جلطات دموية وُّ

َ
ك
ى
ة تتضمن ت حالة خطبر

  50تعداد الصفيحات الدموية. وال يرتبط لقاحا فايزر وموديرنا بهذا الخطر. لذا إن كنِت سيدة يقل عمرها عن  وانخفاض 
 .  عاًما، فقد تشعرين براحة أكبر عند اختيار واحد من هذين اللقاحير 

ي أن أقلق من اإلصابة بالتهاب عضلة القلب؟  
لقلب )يعرف  تم اإلبالغ عن حاالت من اإلصابة بالتهاب عضلة اهل ينبغ 

ي لقاح كوفيد
ا بالتهاب العضلة القلبية والتهاب التامور( بير  الشباب بعد تلق 

ً
،  mRNAمن فايزر أو مودرنا من نوع   19- أيض

  لكنه أمر نادر الحدوث. وإذا كانت لديك أي مخاوف، ُيرجر التحدث مع طبيبك أو طبيب طفلك. 

ي فحص التصوير الشعاعي للثدي؟  ظهور نتيجة إيجابية  19-هل يمكن أن يسبب لقاح كوفيد
 
ي  خاطئة ف

نعم، فعندما يبت 
ا من األشخاص إىل تورم العقد اللمفاوية  

ً
ي نسبة ضئيلة جد

الجسم استجابة مناعية تجاه اللقاح، يمكن أن يؤدي ذلك ف 
ي فحص

  بشكل مؤقت. وإذا تورمت العقد اللمفاوية تحت اإلبط، يمكن أن يسبب ذلك ظهور نتيجة إيجابية خاطئة ف 
ي لقاح كوفيد

ي للتصوير الشعاعي للثدي إما قبل تلق 
- التصوير الشعاعي للثدي. لذلك، يوض بتحديد موعد الفحص الروتيت 

ي الجرعة الثانية.  19
 أو بعد أربعة أسابيع من تلق 


