
لقد عمل العلماء

مع فيروسات كورونا األخرى لسنوات عديدة

واستخدموا هذا العمل كنقطة انطالق. لم يتم

تخطي أي خطوات ، ولكن تم اختصار الجدول

الزمني. مثل اللقاحات األخرى ، مر لقاح

COVID-19 بثالث تجارب سريرية. بدأ مصنعو

اللقاح في صنع اللقاح قبل الحصول

عىل إذن ، لذا سيكون جاهًزا للشحن بمجرد

.(EUA) حصوله عىل تصريح استخدام الطوارئ
سيعمل المصنعون عىل إكمال الترخيص

 .النموذجي

HD.INGHAM.ORG/CORONAVIRUS

تتسبب اللقاحات

في استجابة جهاز المناعة لديك. هذا

يمكن أن يسبب بعض األعراض

.الشبيهة باألنفلونزا
يشمل ذلك حمى خفيفة أو صداع أو

الشعور بالتعب قليالً. قد تتألم

.ذراعك أيًضا من الجرعة

ما زلت بحاجة إىل
.ارتداء قناع وممارسة التباعد االجتماعي وغسل يديك

لقاح كوفيد -19

يسمح اللقاح لجسمك

عن طريق جعله يصنع ثم COVID-19 أن يتعرف عىل الفيروس المسبب لـ

تدمير

البروتينات الموجودة عىل السطح الخارجي للفيروس. الفيروس كله ليس في

الجرعة. ال

.(يدخل أبًدا إىل نواة خالياك (حيث يوجد حمضك النووي

تم تطويره بسرعة
.وأمان

ال يمكن للقاح أن
وال يمس حمضك COVID-19 يمنحك

.النووي
قد تكون هناك

آثار جانبية طفيفة لمدة
.يوم أو نحو ذلك

يعتبر اللقاح

أداة وقائية قوية ، ولكن حتى تتم السيطرة عىل الوباء ، يجب
أن نستمر في اتخاذ جميع

.تدابير الوقاية

تتوفر اللقاحات
يمنح اللقاح معظم .(COVID-19) اآلن لوقف مرض فيروس كورونا 2019

اللقاح مجاني ويتطلب جرعتين .COVID-19 الناس (حوالي 95٪) وقاية من اإلصابة بفيروس

من نفس الشركة المصنعة بفاصل 3-4 أسابيع. يمكن أن يحافظ الحصول عىل اللقاح عىل

.صحتك ويوقف الوباء. فيما يلي بعض األشياء المهمة التي يجب معرفتها حول اللقاح

UPDATED : MAY 5,  2021

TRANSLATED BY REFUGEE DEVELOPMENT CENTER

اللقاح متاح حالًيا لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أكثر

 
COVID- 19 يقدم العديد من مقدمي الخدمات لقاح فيما يلي قائمة جزئية باألماكن التي يجب االتصال بها

 
 :دائرة الصحة في مقاطعة إنغام

 
 اتصل عىل الرقم5178774623 أو اشترك عىل

http://hd.ingham.org/coronavirus/r_1013.aspx 
 

: نظام سبارو الصحي
 

اتصل بالرقم8772051300 أو قم بالتسجيل عىل

www.sparrow.org/vaccine
 

 :نظام ماكالرين الصحي
 

www.mclaren.org/main/coronavirus-vaccine 
 

: مراكز إنغام الصحية المجتمعية
 

 اتصل بالرقم 5178874302

اللقاح متاح حالًيا لألشخاص
الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو

أكثر



لقد عمل العلماء

مع فيروسات كورونا األخرى لسنوات عديدة

واستخدموا هذا العمل كنقطة انطالق. لم يتم

تخطي أي خطوات ، ولكن تم اختصار الجدول

الزمني. مثل اللقاحات األخرى ، مر لقاح

COVID-19 بثالث تجارب سريرية. بدأ مصنعو

اللقاح في صنع اللقاح قبل الحصول

عىل إذن ، لذا سيكون جاهًزا للشحن بمجرد

.(EUA) حصوله عىل تصريح استخدام الطوارئ
سيعمل المصنعون عىل إكمال الترخيص

 .النموذجي

HD.INGHAM.ORG/CORONAVIRUS

تتسبب اللقاحات

في استجابة جهاز المناعة لديك. هذا

يمكن أن يسبب بعض األعراض

.الشبيهة باألنفلونزا
يشمل ذلك حمى خفيفة أو صداع أو

الشعور بالتعب قليالً. قد تتألم

.ذراعك أيًضا من الجرعة

ما زلت بحاجة إىل
.ارتداء قناع وممارسة التباعد االجتماعي وغسل يديك

لقاح كوفيد -19

يسمح اللقاح لجسمك

عن طريق جعله يصنع ثم تدمير COVID-19 أن يتعرف عىل الفيروس المسبب لـ

البروتينات الموجودة عىل السطح الخارجي للفيروس. الفيروس كله ليس في

الجرعة. ال

.(يدخل أبًدا إىل نواة خالياك (حيث يوجد حمضك النووي

تم تطويره بسرعة
.وأمان

ال يمكن للقاح أن
.وال يمس حمضك النووي COVID-19 يمنحك

قد تكون هناك
آثار جانبية طفيفة لمدة

.يوم أو نحو ذلك

يعتبر اللقاح

أداة وقائية قوية ، ولكن حتى تتم السيطرة عىل الوباء ، يجب
أن نستمر في اتخاذ جميع

.تدابير الوقاية

تتوفر اللقاحات
يمنح اللقاح معظم .(COVID-19) اآلن لوقف مرض فيروس كورونا 2019

اللقاح مجاني ويتطلب جرعتين .COVID-19 الناس (حوالي 95٪) وقاية من اإلصابة بفيروس

من نفس الشركة المصنعة بفاصل 3-4 أسابيع. يمكن أن يحافظ الحصول عىل اللقاح عىل

.صحتك ويوقف الوباء. فيما يلي بعض األشياء المهمة التي يجب معرفتها حول اللقاح

UPDATED : JULY 16, 2021

TRANSLATED BY REFUGEE DEVELOPMENT CENTER

اللقاح متاح حالًيا لألشخاص
الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما

أو أكثر

اللقاح متاح حالًيا لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو أكثر

 
COVID- 19 يقدم العديد من مقدمي الخدمات لقاح فيما يلي قائمة جزئية باألماكن التي يجب االتصال بها

 
 :دائرة الصحة في مقاطعة إنغام

 
 اتصل عىل الرقم5178774623 أو اشترك عىل

http://hd.ingham.org/coronavirus/r_1013.aspx 
 

: نظام سبارو الصحي
 

اتصل بالرقم8772051300 أو قم بالتسجيل عىل

www.sparrow.org/vaccine
 

 :نظام ماكالرين الصحي
 

www.mclaren.org/main/coronavirus-vaccine 
 

: مراكز إنغام الصحية المجتمعية
 

 اتصل بالرقم 5178874302


