احصل على اللقاح.

احصل عليه من خالل هاتفك.
ابدأ مع .v-safe

ما هو v-safe؟
 V-safeعبارة عن أداة قائمة على الهاتف الذكي والتي تستخدم الرسائل النصية واستطالعات
الرأي على اإلنترنت لتزويد فحوصات صحية مخصصة بعد تلقي لُقاح كوفيد .19-من خالل v-
ي من
 ، safeبإمكانك إبالغ مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCإذا كان لديك أ ٌ
األعراض الجانبية بعد حصولك على لُقاح كوفيد .19-بنا ًء على إجابتك ،قد يتواصل معك
شخص من  CDCلالطمئنان على صحتك .سيذ ّكرك  V-Safeبالحصول على جرعة ثانية من
لُقاح كوفيد 19-إذا كنت بحاجة لواحدة.

SM

مشاركتك في  V-safeالتابع لـ  CDCستُحدث فرقًا -إنها تُساعد في الحصول على لُقاحات
آمنة.

استخدم هاتفك الذكي لتُبلغ CDC
عن
أي أعراض جانبية بعد حصولك على
لُقاح كوفيد .19-ستتلقى أيضًا تذكير إذا
كنت بحاجة جرعة ثانية.

كيف يمكنني المشاركة؟
بمجرد حصولك على لُقاح كوفيد ،19-يمكنك التسجيل في  v-safeباستخدام هاتفك الذكي.
المشاركة في  v-safeطوعية وبإمكانك االنسحاب في أي وقت .ستتلقى رسالة نصية من v-
 safeفي حوالي الساعة  2مسا ًء بالتوقيت المحلي .إللغاء االشتراك ،ما عليك سوى إرسال كلمة
" "STOPعندما يرسلك لك  v-safeرسالة نصية .يمكنك أيضًا معاودة االشتراك بإرسال
"."START

إلى متى يستمر  V-Safeبالفحص؟
سيُرسل  v-safeرسالة نصية يومية خالل األسبوع األول بعد حصولك على اللقاح لسؤالك
عن صحتك .ومن ثم ستتلقى رسالة نصية أسبوعية لمدة  5أسابيع .ال تستغرق اإلجابة على
األسئلة التي يطرحها  v-safeأكثر من  5دقائق .إذا كنت بحاجة إلى جرعة أخرى ،سيقدم لك
v-safe
فحص جديد بعد  6أسابيع بالتالي يمكنك مشاركة حاجتك للقاح ثاني أيضًا .كما أنك ستتلقى
رسائل فحص بعد الشهر الثالث والسادس والثاني عشر من حصولك على جرعة اللقاح األخيرة.
سجل باستخدام متصفح هاتفك الذكي من خالل
الرابط vsafe.cdc.gov
أو

هل معلوماتي الصحية آمنة؟
نعم .معلوماتك الشخصية محميّة وتبقى سرية وخصوصية.

وجّه كاميرا هاتفك لمسح هذا الكود
*إلى الحد الذي يستخدم فيه تطبيق  v-safeأنظمة معلومات حالية تُديرها  CDC, FDAوغيرها من
الوكاالت الفيدرالية .تنفذ األنظمة إجراءات أمان صارمة مناسبة لمستوى حساسية البيانات .تلتزم هذه
اإلجراءات ،حسب االقتضاء" مع القوانين الفيدرالية التالية ،بما في ذلك قانون الخصوصية لسنة
 ;1974المعايير التي تم سنها والمتسقة مع قانون نقل التأمين الصحي والمسؤولية ( )HIPAAلعام
 ;1996قانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالي وقانون حرية المعلومات.
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v-safe

؟
كيف تُسجّل وتستخدم
ستحتاج إلى هاتفك الذكي ومعلومات حول لقاح كوفيد 19-الذي تلقيته .المعلومات موجودة في بطاقة سجل اللقاح; إذا لم تجد بطاقتك ،يرجى االتصال
بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

التسجيل:
 .1اذهب إلى موقع  v-safeباستخدام أحد الخيارين أدناه:

وجّه كاميرا هاتفك لمسح هذا الكود

استخدم متصفح هاتفك لتنتقل إلى

أو

vsafe.cdc.gov

 .2اقرأ التعليمات .انقر على ابدأ.
 .3ا ْدخِ ل اسمك ،رقم الموبايل ،والمعلومات األخرى المطلوبة .انقر على تسجيل.
 .4ستتلقى رسالة نصية برمز التحقق على هاتفك .ا ْدخِ ل الرمز في
 v-safeوانقر تحقُق.
 .5في أعلى الشاشة ،انقر على ادخال معلومات لقاح كوفيد 19-الخاص بك.
 .6اختار لقاح كوفيد 19-الذي تتلقاه (المعلومات مو جودة في بطاقة سجل اللقاح; إذا لم تجد بطاقتك ،يرجى االتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص
بك) .ثم ا ْدخِ ل التاريخ الذي تلقيت فيه اللقاح .انقر على التالي.
 .7راجع معلومات اللقاح الخاص بك .إذا كانت صحيحة ،انقر فوق إرسال .إذا لم تكن صحيحة ،انقر فوق عودة.
 .8تهانينا! أنت جاهز تما ًما .إذا أنهيت تسجيلك قبل الساعة  2مسا ًء بالتوقيت المحلي ،سيرسل لك  v-safeالفحص الصحي األول في حوالي الساعة  2مسا ًء
من ذلك اليوم .أما إذا سجلت بعد الساعة  2مسا ًء ،سيرسل لك  v-safeالفحص الصحي األول مباشرة ً بعد انتهاء التسجيل مباشرة -فقط اتبع التعليمات.

ستتلقى رسالة تذكير من v-safeعند حلول وقت الفحص التالي -في حوالي الساعة  2مسا ًء بالتوقيت المحلي .انقر فقط فوق الرابط الموجود في
الرسالة النصية لبدء عملية تسجيل الفحص.

ا ْكمِل فحص  v-safeالصحي
 .1عندما تتلقى رسالة فحص  v-safeعلى هاتفك الذكي ،انقر فوق الرابط عندما تكون مستعدًا.
 .2ات ّبع التعليمات إلتمام عملية الفحص.
▪ .

استكشاف األخطاء وإصالحها.
كيف يمكنني الرجوع واستكمال الفحص
الح ًقا إذا ت ّمت مقاطعتي؟

▪ انقر فقط فوق الرابط الموجود في رسالة التذكير
إلعادة واستكمال عملية تسجيل الفحص.

كيف يمكنني تحديث معلومات اللقاح الخاصة
بي بعد تلقي جرعة لقاح كوفيد 19-الثانية؟
▪ سيطلب منك  v-safeتلقائيًا تحديث معلومات الجرعة
الثانية .فقط اتّبع التعليمات.

بحاجة لمساعدة فيما يتعلق بـ v-safe؟

اتصل على )800-CDC-INFO (800-232-4636
TTY 888-232-6348
www.cdc.gov/vsafe24/7

