
 األسئلة األكثر شیوًعا حول اللقاح 
 2021فبرایر،  17 تم التحدیث في

 
 
 

 س: تلقیت الجرعة األولى من اللقاح في مكان عملي لكني لم أعد أعمل ھناك. كیف أحصل على الجرعة الثانیة؟
 

للمساعدة في جدولة الموعد، تأكد أن لحصول على موعد الجرعة الثانیة. ااالتّصال بقسم الصحة المحلي للمساعدة في ترتیب  یُرجىج: 
 ح تلقیت. نوع لقا لدیك بطاقة التطعیم التي تحتوي على تاریخ الجرعة األولى وأي

 
متوفر في كل المواقع  غیر) Pfizer)، ربما تحتاج للسفر للحصول على الجرعة الثانیة. لُقاح فایزر (Pfizerإذا تلقیت لقاح فایزر (

 بسبب ظروف التخزین الخاصة بھ. 
 
 

 س: ھل سوف تُعطي الصیدلیة المحلیة القریبة مني التطیعمات؟
 

 في المرحلة األخیرة، لكن الجرعات المتوفرة للصیدلیات المحلیة محدودة حتى ھذه اللحظة.  ج: 
 

 ة منھم تنوي أن تكون مزود لقاح.ینبغي على أھالي نبراسكا السؤال إذا ما كانت الصیدلیة القریب
 

مجتمعًا عبر والیة نبراسكا بتلقي الجرعات كجزء من  30في منتصف فبرایر، بدأت صیدلیات نبراسكا المعتمدة ُمسبقًا في حوالي 
عاًما فما فوق،  65ھا البرنامج الفیدرالي لصیدلیات التجزئة.  حالیًا، من الممكن أن تقدم ھذه الصیدلیات اللقاح لألشخاص الذین تبلغ أعمار

 ویعملون مع أقسام الصحة المحلیة لترتیب المواعید. على أي حال، جرعات ھذا البرنامج محدودة للغایة في الوقت الراھن.
 

تعتبر بعض الصیدلیات جزًء من شبكة التطعیم التي تدیرھا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة وأقسام الصحة المحلیة، لكن طالما أن 
من الجرعات األولى أسبوعیًا  30,000ادات محدودة، معظم اللقاحات تُعطى داخل العیادة المجتمعیة. تتلقى نبراسكا ما یُقارب اإلمد

 6,000تخصصھا وزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة وأقسام الصحة المحلیة، بینما تتلقى الصیدلیات في البرنامج الفیدرالي أقل من 
 جرعة أولى أسبوعیًا.  

 
 سیتم إضافة المزید من الصیدلیات عند توسیع إمداد اللقاح، لكن األمر یستغرق بعًضا من الوقت. 

 
 

 . ھل یمكنني تلقي اللقاح عند تطعیمھم.19-س: أعیش مع شخص معرض لخطر اإلصابة بكوفید
 

زود الرعایة أو شریك شخص ُمعرض یرجى االتّصال بقسم الصحة المحلي لسؤالھم عن كیفیة تعاملھم مع اللقاح الخاص بم ج:  ربما.
 . 19-بشكل كبیر لخطر اإلصابة بكوفید

 
تحاول العدید من أقسام الصحة المحلیة اسیتعاب ھذه المواقف ومن الممكن أن تقرر تطعیم أولئك الذین یعیشون مع شخص معرض لخطر 

 محلي.اإلصابة. یعتمد ذلك على اإلمدادات، والقرار الذي یتم اتّخاذه على المستوى ال
 
 

 ؟19-س: ھل یمكن أن یتلقى طفلي اللقاح ضد كوفید
 

)  ُمصرح بھ لمن تبلغ Pfizerتمت الموافقة على استخدام اللقاحات فقط لفئة الشباب البالغین حتى اآلن. لُقاح فایزر( ج:  لیس بعد.
 فما فوق. 18) لمن ھم في سن Modernaسنة فما فوق، أما لُقاح مودرنا ( 16أعمارھم 

 أجھزة مناعة األطفال عن البالغین لذلك یتطلب إجراء المزید من البحوث للتأكد من مدى أمان اللقاحات بالنسبة لألطفال.  تختلف
 

وما فوق، إذا تكللت التجارب بالنجاح، سیتم مراجعة البیانات بواسطة إدارة  12تجري اآلن التجارب السریریة على من ھم في سن 
 سیستغرق تطویر لقاحات خاصة باألطفال الصغار والُرضع المزید من الوقت. الدواء والغذاء األمریكیة. 

 



. اتّخاذ االحتیاطات األساسیة 19-یتعافون جیًدا. الوقایة ھي أفضل حمایة لھم ضد كوفید 19-تذكر أن معظم األطفال الذین یصابون بكوفید
تباعد االجتماعي، یساعد غسل أیدیھم باستمرار على البقاء بصحة مثل: ارتداء الكمامة إذا كان عمرھم سنتین أو أكثر، الحفاظ على ال

 جیدة، كما ویساعد والبقاء بالمنزل عند المرض في منع تفشي الفیروس. 
 

موقع تسجیل اللقاح عاًما. یرجى استخدام  18لمن تبلغ أعمارھم على األقل  الحاالت الطبیة شدیدة الخطورةتستعد نبراسكا لتطعیم أولئك 
 عندما تتوفر اإلمدادات في منطقتك. 1Bإلدراجھم في لقاحات المرحلة  التابع للوالیة

 
 

 س: أنا حامل، ھل یجب أن أتلقى اللقاح؟ 
 

ال تزال المعلومات محدودة، لكن الخبراء یعتقدون أن اللقاحات الُمصرح بھا في الوالیات المتحدة األمریكیة من المستبعد أن تشكل  ج: 
 خطًرا معینًا على السیدات الحوامل أو اللواتي سیصبحن حوامل. 

 
 10,000لكن عدًدا من الُمشاركات أصبحوا حوامل خالل الفترة التجریبیة، وتم تلقیح ما یزید عن لم تشمل الدراسات النساء الحوامل، 

سیدة حامل في الوالیات األمریكیة دون وجود مؤشرات تدعو للقلق حتى ھذه اللحظة. تقول مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا 
)CDCیوجد معلومات تؤید حجب اللقاح عن السیدات الحوامل أو اللواتي سیصبحن  ) والكلیة األمریكیة ألطباء النساء والتولید أنھ ال

 حوامل الحقًا.
 

 التسجیل لیتم إشعارھم، ویمكنھم 1Bومضاعفات أُخرى. تُدرج أولئك النساء الحوامل في المرحلة  19-قد یزید الحمل من خطر كوفید
 للمجموعات المعرضة للخطر في منطقتھم.   حال بدء التطعیم

 
 إذا كان لدیك مخاوف، فقد یُفیدك التحدث مع مزود الرعایة الصحیة الخاص بك في الحصول على قرار مستنیر.

 
 

 س: أنا ُمرضعة في الفترة الحالیة، ھل یجب أن أتلقى اللقاح؟
 

ات الُمصرح بھا في الوالیات األمریكیة ال یعتقد أن تشكل خطًرا ) أن اللقاحCDCتقول مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا ( ج: 
 على السیدات الُمرضعات.

 
في حین أنھ ال یوجد أي معلومات تُشیر إلى آثار اللقاحات على السیدات المرضعات أو على إنتاج وإفراز الحلیب، قالت الكلیة األمریكیة 

 وق الفوائد المحتملة للقاح.ألطباء النساء والتولید أن األمور المجھولة ال تف
 

 إذا كان لدیك مخاوف، فقد یُفیدك التحدث مع مزود الرعایة الصحیة الخاص بك في الحصول على قرار مستنیر.
 
 

 عاًما وسجلت للحصول على اللقاح، لكن لم یتم إخباري بالموعد. ھل ال زلت في القائمة؟ 65س: عمري یتجاوز 
 

 ع الوالیة، من المفترض أن تتلقى بریًدا إلكترونیًا یؤكد تسجیلك. إذا سجلت باستخدام موق ج:  نعم.
 

، والتي تضم أولئك الذین تبلغ 1Bشخص من أھالي نبراسكا مؤھلون لالستفادة من المرحلة  500,000تُشیر التقدیرات إلى أن حوالي 
 طر، كما وتشمل العاملین في الصناعات الحیویة.عاًما فما فوق، أولئك الذین یعانون من حاالت طبیة تجعلھم ُعرضة للخ 65أعمارھم 

 
شھور لجمیع الراغبین في الحصول على اللقاح.  4إلى  3جرعة أولى أسبوعیًا، لذا قد یستغرق األمر من  30,000تتلقى نبراسكا حوالي 

وق لوقایتھم أوًال على اعتبار أنھم عاًما فما ف 80أو  75، 70بدأت العدید من أقسام الصحة المحلیة بتطعیم أولئك الذین تبلغ أعمارھم 
 .19-األكثر عرضة لخطر اإلصابة بكوفید

 
یعمل الجمیع بجد ونشاط لتطعیم األھالي بمجرد وصول  -یرجى عدم القلق في حال عدم االتّصال بك لعدة أسابیع أو حتى شھر أو أكثر

 الشحنات الجدیدة في كل أسبوع.
 

 فأنت ُمدرج في القائمة.االنتظار صعب ولكن إذا أكملت التسجیل، 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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 ) 2021فبرایر،  5(تم نشر األسئلة أوًال في 
 

 )2021فبرایر،  17(تم التحدیث في  كیف أسّجل للحصول على اللقاح؟ س: 
 
 

 
 . ھل ال زلت بحاجة إلى لقاح؟19-س: بالفعل أُصبت بكوفید

 
. انتشار التطعیم على نطاق واسع لھ دور حاسم في 19-حتى ولو تم إصابتك بكوفید -نُشجعك على تلقي اللقاح بمجرد توفره لك نعم. ج:

 .19-إنھاء وباء كوفید
 

، لكن الخبراء الطبیون ال یعلمون إلى متى ستستمر. نظًرا ألنھ من الممكن 19-قد تتلقى حمایة قصیرة المدى بعد تعافیك من كوفید
 مرة أُخرى، یقدم لك التطعیم الحمایة األفضل حتى ال تتعرض للمرض مرة أُخرى. 19-بتك بكوفیدإصا

 
تُشیر الدراسات السریریة إلى أن االستجابة المناعیة للقاح أقوى من مناعة الجسم الطبیعیة للمرض، وھذا یعني أن اللقاح یُعطیك حمایة 

 .19-أفضل ضد كوفید
 

 
 ت التطعیم. ھل أنا بحاجة إلى رسالة؟س: أرید إثبات بأنني تلقی

 
ستتلقى بطاقة في أول موعد تطعیم تحتوي على اسم اللقاح الذي تلقیتھ، تواریخ أول وثاني جرعة، موقع العیادة أو اسم الشخص الذي  ج:

 أعطاك اللُقاح، وكذلك تذكیر بموعد ومكان الحصول على الجرعة الثانیة. 
 

. یُفترض أن یتم قبولھا كإثبات لُقاح. یُرجى االحتفاظ بھا في مكان آمن مع السجالت الطبیة والوثائق ھذه البطاقة بمثابة تسجیل للقاح
 المھمة األخرى.

 
 .Modernaأو  Pfizerتذكر إكمال اللُقاح، أنت بحاجة إلى جرعتین إما من لقاح 

 
 

 س: ھل یمكنني السفر إذا تلقیت اللقاح؟
 

ال یوجد أي قیود أثناء السفر داخل حدود الوالیة أو من والیة آلخرى، قوانین الوجھات الدولیة تختلف على نطاق واسع. ونظًرا ألن  ج:
تُوصي بإعادة النظر في السفر خارج حدود البالد وتأجیل السفر غیر  السفر غیر ُمقید، فإن مراكز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا

  المھم.
 

أو  Pfizerبعد أسبوعین من تلقي الجرعة الثانیة من لقاح  19-لدراسات إلى أن أفضل فرصة لنجاح الوقایة ضد كوفیدتُشیر ا
Moderna على الرغم من فعالیة اللقاح في حمایتك من المرض، إال أنھ ال زال من غیر الواضح إلى أي مدى یمنع الفیروس من .

 االنتشار. 
 

دون ظھور أي أعراض، ارتِد الكمامة، اْغسل یدیك باستمرار، وحافظ على التباعد االجتماعي (وتجنب  19-ألنك ُعرضة لإلصابة بكوفید
ھذه  األماكن المزدحمة واالتّصال الوثیق مع اآلخرین واألماكن المغلقة)، اتباع ھذه التعلیمات ال زال مھًما في كل مرة تغادر فیھا المنزل.

 أساسیة لمنع الفیروس من االنتشار.  الخطوات
 

الذي تم إجراؤه قبل  19-كما وتنصح الجھات الُمختصة بالتخطیط للسفر الدولي المسافرین إلى الوالیات المتحدة تقدیم إثبات فحص كوفید
 ثالثة أیام من موعد رحلتھم. ال یوجد استثناء ألولئك الذین أكملوا التطعیم. 

 



لشركات الطیران قبل اإلقالع. یُطبق ذلك على جمیع  19-على المسافرین تقدیم إما نتیجة الفحص السلبي أو وثیقة تُثبت تعافیھم من كوفید
المزید من التفاصیل من مركز مكافحة األمراض المسافرین من سن سنتین فما فوق، بما في ذلك المواطنین والمقیمینن الدائمین. 

 .والسیطرة علیھا
 
 

 س: أنا ال أسكن في والیة نبراسكا،، لكن أعمل ھناك. ھل ال زال بإمكاني الحصول على لقاح؟
 

 ل قسم الصحة المحلي، یمكنك تلقي اللقاح كجزء من المرحلة األولیة. إذا كان رئیسك جزء من البنیة التحتیة الحرجة المحددة من قب  ج:
 

تتضمن خطة نبراسكا للقاح عدد من الصناعات األساسیة والمھمة، لكن أقسام الصحة المحلیة تتخذ القرار النھائي بشأن آلیة توزیع 
 اللقاحات نظًرا ألن اإلمكانیات محدودة. 

 
 إذا كان مؤھًال للمرحلة األولى وحول كیفیة إجراء التطعیم في منطقتك.یجب أن تتحدث إلى رئیسك لمعرفة ما 

 
 

 س: ھل من الممكن أن یحصل قریبي المقیم معي على اللقاح أثناء تواجده ھنا؟
 

 نظًرا ألن إمدادات اللقاح محدودة، فإن الجرعات محجوزة لسكان نبراسكا.  ج: غیر محتمل. 
 

 ینة تلقي اللقاح في نبراسكا.ال یحق ألولئك الزوار من خارج المد
 

 االستثناء الوحید فقط ألولئك الذین یعملون في الصناعات األساسیة الحیویة في نبراسكا كجزء من المرحلة األولى. 
 

إذا كان قریبك ُمقیم في والیة نبراسكا وجزء من المرحلة األولى، لكنھ یعیش حالیًا خارج مكان إقامتھ، یجب علیك التواصل مع قسم 
 الصحة المحلي للحصول على المزید من التوجیھات. 

 
 
 

 س: كیف أسّحل للحصول على اللقاح؟ 
 

 عند بدء توفر اللقاح في منطقتھم. DHHSیتم اشعار أھالي نبراسكا من خالل موقع ج: 
 

 لسكان نبراسا.، موقع التسجیل متاح فقط vaccinate.ne.govمتوفر عبر 
 

 علي العائلة واألصدقاء الموثوق بھم ومقدمي الرعایة مساعدة اآلخرین في التسجیل للقاح إذا احتاج األمر. یحتاج المھتمین بالتسجیل إلى
 تقدیم االسم والمعلومات الشخصیة، تاریخ الوالدة، المھنة، تساعد اإلجابة على األسئلة الصحیة في تحدید أولویة المجموعة. 

 
 المعلومات التي یتم إدخالھا سّریة للغایة وتستخدم لھذا الغرض فقط. 

 
 نسخة أسبانیة من الموقع قید التطویر. 

 
 

الترجمة اإلسبانیة للموقع متاحة اآلن. للوصول إلى الترجمة، یختار المستخدمین اللعة اإلسبانیة من القائمة المنسدلة في أعلى یمین 
 الصفحة

 
  DHHSیملكون اتّصال باإلنترنت طلب المساعدة من شخص یعرفونھ للتسجیل. یمكن أن یساعد خط معلومات على أولئك الذین ال 

أیًضا أولئك الذین لدیھم تكنولوجیا محدودة  أو لغة ضعیفة أو اتصال محدود.  یعمل طاقم العمل یومیًا من الساعة الثامنة صباًحا حتى 
حجم المكالمات ھائل ألن الوالیة تستعد لمراحل . 2275-998-833أو  1873-249-531الثامنة مساًء، متاح لالتصال عبر الرقم 

  جدیدة من اللقاح، لذا نُقدر صبركم.
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
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 س: لقد سجلت بالفعل في قسم الصحة المحلي للحصول على اللقاح. ھل یجب أن أسجل من خالل موقع نبراسكا أیًضا؟
 

عاًما أو أكبر وسّجلت من خالل قسم الصحة المحلي، فأنت لست بحاجة إلى التسجیل مرة ثانیة عبر موقع  65إذا كنت تبلغ من العمر ج: 
 الوالیة الخاص بالتسجیل لللقاح. 

 
 ك.سیتم دمج قوائم وزارة الصحة المحلیة مع نظام سجالت الوالیة، واالتصال بك في حال توفر إمدادات اللقاح في منطقت

 
سنة ویعانون من حاالت صحیة عالیة الخطورة ویعیشون خارح مقاطعة النكستر التسجیل  64إلى  18على من تتراوح أعمارھم ما بین 

. یجب على سكان مقاطعة النكستر التسجیل باستخدام خیار التسجیل 1Bباستخدام موقع الوالیة لضمان ترتیب األولویات في المرحلة 
 صحة المحلي.للقاح في موقع قسم ال

 
 على العائلة واألصدقاء الموثوق بھم ومقدمي الرعایة مساعدة اآلخرین في التسجیل للقاح إذا احتاج األمر.

 
 

 س: إذا سجلت مبكًرا،، ھل سأكون أول من یتلقى اللقاح؟
 

 ال یتم توزیع اللقاحات على أساس من یأتي أوًال أو األولیة لألسبق. ج: لیس بالضرورة. 
 

تقوم أقسام الصحة المحلیة بتنسیق الحصول على اللقاح لضمان الوصول المتكافئ، سیتم جدولة المواعید من قائمة عشوائیة ألولئك 
 المؤھلین والمھتمین بتلقي اللقاح. 

 
 

 س: كم أحتاج من الوقت ألشعر باألمان بعد تلقي اللقاح؟
 

أو  Pfizerتبدأ بالظھور في األسابیع التي تلي تلقي الجرعة األولى من لقاح  19-یدتُشیر الدراسات اإلكلینیكة إلى أن الوقایة ضد كوف ج:
Modernaبعد أسبوعین من تلقي الجرعة الثانیة. 19-، لكن أفضل فرصة لنجاح الوقایة ضد كوفید 

 
دات اللقاح ومعدالت التطعیم على أي حال، ال زال من المھم ألي شخص أْخذ اإلجراءات الوقائیة لمنع تفشي الفیروس نظًرا لقلة إمدا

 منخفضة للغایة. 
  

 
 س: ھل یعني تلقي اللقاح أنني لم أعد بحاجة إلى الكمامة بعد ذلك؟ 

 
، مقارنةً بلقاحات 19-% في الوقایة من أعراض كوفید94بنسبة  Moderna% ولقاح 95فعاًال بنسبة  Pfizerال. كان لقاح ج: 

 %. لكن ال یوجد أي لقاح یمنحك الوقایة الكاملة.60إلى  40نسبة األنفلونزا التي عادة ما تكون فعالة ب
 

 على الرغم من فعالیة اللقاح في وقایتك من المرض، إال أنھ ال زال من غیر الواضح إلى أي مدى یمنع الفیروس من االنتشار. 
 

األساسیة مثل غسل الیدین باستمرار دون ظھور أي أعراض، ارتداء الكمامة واتخاذ اإلجراءات  19-ألنك ُعرضة لإلصابة بكوفید
والحفاظ على التباعد االجتماعي (وتجنب األماكن المزدحمة واالتّصال الوثیق مع اآلخرین واألماكن المغلقة)، سیساعد في حمایة 

 اآلخرین. 
 
 

 ؟19-س: ما ھي اآلثار الجانبیة للقاحات كوفید
 

. الكثیر من الناس ال 19-واإلرھاق من أكثر األعراض شیوًعا والمرتبطة بلقاحات كوفیدتُعد اآلثار الجانبیة الخفیّة مثل التھاب الذراع  ج:
 تظھر علیھم أي أعراض، واآلخرین یظھر لدیھم بعض األلم أو انتفاخ بالذراع مكان الجرعة، صداع، قشعریرة أو حمى. 

 
 ھذا اآلثار الجانبیة طبیعیة وعالمة على أن جسمك یبني الوقایة، ویجب أن تشعر بالتحسن في غضون أیام قلیلة. 

 



یعاني البعض من ردود أفعال في الساعات التي تلي اللقاح مثل: البثور وااللتھاب والتنفس بالصعوبة. یُشجع مركز مكافحة األمراض 
 Safe-Vمن آثار جانبیة خطیرة ضرورة إبالغ مزود الرعایة الصحیة، أو عبر تطبیق ) أي شخص یعاني CDCوالسیطرة علیھا (

 . CDCالتابع لمركز 
 

V-Safe  تطبیق فحص طبي، یعطي متلقي اللقاح طریقة لإلبالغ عن اآلثار الجانبیة أو ردود األفعال، ویسمح بمتابعة أولئك الذین یعانون
 من ردة فعل حادة.

 
 
 
 
 

 س: لدي حساسیة. ھل یجب أن أتلقى اللقاح؟
 

، أو لقاح آخر استشارة الطبیب قبل Modernaأو  Pfizerمن مكونات لقاحات یجب على أولئك الذین یعانون من رد فعل تحسسي  ج:
 لحصول على أي لقاح.ا

 
أولئك الذین لدیھم حساسیة الطعام والحیوانات األلیقة والالتكس والبیئة، أو حساسیة األدویة التي تؤخذ عن طریق  CDCینصح مركز 

 الفم بإمكانیة تطعیمھم. 
 
قد تحدث بعض ردود فعل تحسسیة حادة، مثل: الحساسیة المفرطة لكنھا نادرة الحدوث، ویقدم مركز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا 

CDC خ مع ردود األفعال التحسسیة الحادة. ألولئك الذین لدیھم تاری إرشادات إضافیة 
 
 

 )2021ینایر،  22(تم نشر األسئلة أوًال بتاریخ 
 

 . ھل ال بد أن أعزل نفسي؟19-س: بدأت باللقاح ومن ثم أُصبت بكوفید
 

یخ أیام على األقل، تبدأ من یوم ظھور األعراض، أو تار 10أن یعزل نفسھ لمدة  19-یجب على أي شخص یُصاب بكوفید ج: نعم.
 الفحص إذا لم تظھر أي أعراض. 

 
 أیام، یمكن أن ینتھي العزل في حال استیفاء كال الشرطین: 10بعد مرور فترة 

 ساعة، 24ال تعاني من الحمى ودون استخدام خافض الحرارة لمدة  •
 تتطور بشكل عام. 19-وكلما استمرت األعراض، فإن أعراض كوفید •

 
جرعتین تفصل بینھم عدة أسابیع، متبوعة بوقت إضافي لتحقیق أقصى قدر من الفاعلیة، لذلك أي  Modernaو Pfizerتتطلب لقاحات 

 یجب أن یستمر في عزل نفسھ تجنبًا النتشار الفیروس لآلخرین.  19-شخص تثبت إصابتھ بكوفید
 
 

 س: ھل أحتاج كال الجرعتین لحمایة نفسي؟
 

المصرح بھم لالستخدام الطارئ في الوالیات المتحدة جرعتین تُعطى   Modernaو Pfizerتتطلب لقاحات  ج: في ھذا الوقت، نعم.
 . 19-یوم لضمان الوصول ألقصى فاعلیة ضد كوفید 28أو  21على حدة تفصل بینھم على األقل 

 
 باإلضافة إلى ذلك، یجب إعطاء نفس عالمة اللقاح في كال الجرعتین.

 
% في المرحلة الثالثة من التجارب الطبیة، مقارنةً بلقاحات األنفلونزا 94بنسبة  Moderna% ولقاح 95فعاًال بنسبة  Pfizerكان لقاح 

 %. 60إلى  40التي عادة ما تكون فعالة بنسة 
 

 19-سیُظھر الجسم بعض الوقایة في األسابیع التي تلي الجرعة األولى، لكن تشیر األبحاث إلى أن أفضل حمایة ضد أعراض كوفید
 لة تظھر بعد تلقي كال الجرعتین.والمضاعفات المحتم

  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/clinical-considerations.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/pfizer/clinical-considerations.html#Appendix-B
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html


ھناك لقاحات أخرى قید التجارب السریریة ومن الممكن أن توافق إدارة الغذاء والدواء على لقاح بجرعة واحدة في األشھر القادمة، ولكن 
 نظًرا لمحدودیة اإلمدادات، ال یُوصى أھالي نبراسكا باالنتظار ومباشرة الحصول على اللقاح المتوفر لھم.  

 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في الجدیدة؟ 19-ماذا عن سُالالت كوفیدس: 
 

 ویجري البحث لمعرفة المزید عنھم. ترصد والیة نبراسكا كل السالالت الجدیدة التي تبدو أكثر عدوى ولكن أقل خطورة. ج: 
 

 فعالة ضد تلك السالالت الجدیدة. یعتقد الخبراء الطبیون أن اللقاحات المعتمدة لحتى اآلن في الوالیات المتحدة 
 
نظًرا ألن السالالت الجدیدة قد تكون سریعة االنتشار وتسبب المزید من العدوى، من الضروري االستمرار في ارتداء الكمامة والمحافظة 

رة تخرج فیھا من في كل م -على المسافة وغسل الیدین وتجنب األماكن المزدحمة واالتّصال الوثیق مع اآلخرین، واألماكن الضیقة
 المنزل.

 
 

 ؟19-س: ما ھي خطوات الموافقة على اللقاح وأین تْصلُح لقاحات كوفید
  

ج. یتم اختبار اللقاحات باستخدام تجارب سریریة متعددة. تفحص المرحلة األولى من التجارب السریریة الجرعات المختلفة وتحدد أي 
 آثار جانبیة، واالختبارات الثانیة تقیس مدى فاعلیة اللقاح على مجموعة صغیرة. 

 
ة تجري على مجموعة أكبر وأكثر تنوع، حیث یتم مقارنتھ مع العالج إذا اجتاز اللقاح المرحلة الثانیة، فإن مرحلة االختبارات الثالث

 الوھمي (بالسیبو). إذا اجتاز اللقاح فحوصات السالمة وبدا أنھ یعمل بشكل جید، یتم تقدیم بیانات التجارب السریریة الثالثة إلى دائرة
، وتمنح اللقاحات التي تفي بمعاییر السالمة والفاعلیة تفویض ). تجري دائرة الدواء والغذاء مراجعة لكافة البیاناتFDAالغذاء والدواء (

 ).  EUAاالستخدام في حالة الطوارئ (
  

. سجل لقاح 19-% ضد كوفید95شخص في مراحلھ التجریبیة الثالثة وحقق فاعلیة بنسبة  43.000أكثر من  Pfizerسجل لقاح 
Moderna  وافقت دائرة الغذاء 19-% ضد كوفید94شخص في مراحلھ التجریبیة الثالثة وحقق فاعلیة بنسبة  30.000أكثر من .

 والدواء على االستخدام الطارئ لكال اللقاحین في دیسمبر. 
 

للكشف عن مدي فاعلیة  ، وال زالت تجري المزید من الدراسات19-تم إثبات فاعلیة وسالمة كال اللقاحین في الوقایة من أعراض كوفید
 كال اللقاحین على المدى البعید. 

 
 

 س: كیف یتم تخصیص اللقاح؟
 

جرعة  23.000الذي یتم إرسالھ لكل والیة. حالیًا، تتلقى نبراسكا شحنات تُقدر بـ  19-تحدد الحكومة الفیدرالیة كمیة لقاح كوفید ج: 
 أولیة وجرعات ثانیة مطابقة أسبوعیًا. 

 
قسم صحي محلي. تأخذ المخصصات  19مخصصات ألقسام الوالیة البالغ عددھا  DHHSذه األرقام، یُطور فریق تطعیم اعتماًدا على ھ

بعین االعتبار عدد األشخاص المؤھلین لمجموعات األولویة في كل قسم صحة محلي، وعامل المسافة ومواطن الضعف االجتماعیة 
 . 19-المرتبطة بكوفید

 
ل ما أُوتي من جھد وجدیة لضمان التوزیع العادل للقاح في نبراسكا. تعكس ھذه العوامل اإلضافیة حقیقة بك DHHSیعمل فریق تطعیم 

أن العدید من سكان نبراسكا یسافرون خارج حدود مقاطعتھم للعمل أو تلقي الرعایة الصحیة، وأن بعض المجتعات لدیھا معدالت أعلى 
 من العدوى واالستشفاء خالل فترة الوباء. 

 
الطلبات بالنیابة عن أقسام الصحة المحلیة وأنظمة المستشفیات ومزودي اللقاح اآلخرین بناًء على أھداف  DHHSكل أسبوع تُقدم  في

 أیام حیث یتم توزیعھم بسرعة حسب الحاجة.  5المخصصات. یتم إرسال الشحنات لھذه المواقع، وتصل في غضون یوم إلى 
 
 

 )2021نایر، ی 8(تم نشر األسئلة أوًال بتاریخ 



 
ینایر،  29(تم التحدیث في ھل من المناسب أن أتلقى اللقاج؟ سنة وطبیبي أخبرني بأنني معرض لخطر شدید.  75س: عمري یزي عن 

2021( 
 

عام فما فوق،  75، یركز الكثیرون في البدایة على أولئك الذین یبلغون 1Bعندما تبدأ أقسام الصحة المحلیة بتطیعمات المرحلة  ج: نعم.
  لحاالت االستشفاء والموت. 19-حیث تشیر البیانات إلى أنھم الفئة األكثر ُعرضة كوفید

 
یش خارج مقاطعة فما فوق أكثر في المقاطعات األكبر. إذا لم تُسّجل بعد في قسم الصحة المحلي وتع 75قد یكون عدد البالغین من العمر 

وبالتالي یتم إشعارك عندما یتوفّر اللقاح في منطقتك. یجب على سكان مقاطعة  موقع الوالیة الخاص بالتطعیمالنكستر، یُرجي استخدام 
 النكستر التسجیل باستخدام خیار التسجیل ألخذ اللقاح في موقع قسم الصحة المحلي.

 
 

 )2021ینایر،  29(تم تحدیثھ في  س: ھل یتم إشعاري في حال توفر اللقاح في منطقتي؟
 

 في مناطقھم. 19-موقع إلشعار أھالي نبراسكا عند توفر لقاح كوفید DHHSأطلق  ج: نعم.
 

وتعبئة نموذج المعلومات األساسیة المطلوبة. علي العائلة واألصدقاء الموثوق بھم  vaccinate.ne.govللتسجیل، یرجى زیارة 
 ومقدمي الرعایة مساعدة اآلخرین في التسجیل للقاح إذا احتاج األمر. 

 
دات في تُنسق أقسام الصحة المحلّیة عملیة تنظیم اللقاح لمجموعات األولویة في المرحلة األولى، وسیتم إشعارك عندما تتوفر العیا

 منطقتك. 
 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في س: أین یمكنني الذھاب لتلقي اللقاح؟ 
 

المسجلین لتلقي اللقاح عندما تبدأ العیادات  1Bج: تتولى أقسام الصحة المحلیة مھمة اللقاح، وسیتم إشعار مجموعات األولویة في المرحلة 
 في مناطقھم. 

 
. قد تتوفر اللقاحات أیًضا في 1Bتعمل بمواعید محددة ھي الطریقة الرئیسة لتلقي اللقاح في المرحلة ستكون العیادات المجتمعیة التي 

بعض مكاتب األطباء والصیدلیات، لكن في حال محدودیة الجرعات، سیتم إعطاء اللقاح داخل العیادة المجتمعیة للمساعدة في ضمان 
 . استخدام كافة الجرعات في الفترة الزمنیة المطلوبة

 
 ستتولى العیادات المجتمعیة تنظیم المواعید لمراقبة التباعد االجتماعي والحفاظ على مساحة للمراقبة بعد التطعیم. 

 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في س: لماذا تتقدم إحدى األقسام الصحیة على غیرھا من األقسام في تقدیم اللقاح؟ 
 

افة سكانیة عدد سكان أقل في مجموعات المرحلة األولى، وبالتالي من المحتمل االنتقال خالل ج: من الممكن أن تشمل المناطق األقل كث
 على توزیع اللقاحات العادل على كافة أنحاء الوالیة. DHHSفترة اللقاح بمعدالت مختلفة. تعمل 

 
 

  )2021ینایر،  29التحدیث في (تم وماذا عن المجتماعات الریفیة؟ س: ھل یتلقى الناس في المدن الكبرى اللقاح أوًال؟ 
 

اء ج: ال. ال یعتمد توزیع اللقاح على الموقع الجغرافي أو حجم المجتمع. انتشار التطعیم على نطاق واسع لھ دور بالغ األھمیة في إنھاء وب
 . 19-كوفید

 
وما فوق الذین  65غ أعمارھم ، تعتمد المخصصات األسبوعیة على عدد األشخاص البال1Bعند انتقال والیة نبراسكا إلى المرحلة 

 یعیشون في المنطقة وعدد األشخاص العاملین في الصناعات الحیویة. ومع ذلك، ستتلقى كل المناطق كمیة معینة من اللقاح.
 

ان مع أقسام الصحة المحلیة لضم DHHSویعمل فریق التطعیم التابع لـ  موقعًا عبر والیة نبراسكا شحنات اللقاح،  115یتلقى أكثر من 
  توزیع اللقاحات بشكل عادل.

https://vaccinate.ne.gov/
https://vaccinate.ne.gov/
https://vaccinate.ne.gov/


 
 

 واالستشفاء؟ 19-س: ھل تقومون بنشر بیانات اللقاح؟ كما ھو الحال في نتائج فحص كوفید
 

 متوفرة ھنا ویتم تحدیثھا بعدد اللقاحات التي تُعطي یومیًا.   19-لوحة لقاح كوفید ج:  نعم.
 

یظھر على اللوحة تفصیل للجرعة األولى والثانیة حسب العمر، الجنس، الساللة والعرق، باإلضافة إلى النسة المئویة للسكان البالغ 
 16وافقة على استخدام اللقاحات لمن تبلغ أعمارھم . حتى ھذه اللحظة، تم الم19-عاًما فما فوق الذین أكملوا لقاح كوفید 16أعمارھم 

 عاًما فما فوق.  
 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في  كم عدد الجرعات التي تلقتھا الدولة؟ س: 
 

 جرعة أولیة، باإلضافة إلى شحنات ُمطابقة من الجرعات الثانیة. 23.000حالیًا، تتلقى نبراسكا شحنات تُقدر بـ  ج: 
 

 ، والتي یتم تحدیثھا یومیًا.19-لوحة معلومات لقاح كوفیدالعدد اإلجمالي لجرعات اللقاح الُمخصصة للوالیة موجود على 
 
 

 س: من المسؤول عن إدارة اللقاح؟ 
 

 .DHHSأوراق اعتماد نشطة، مرخصین لتقدیم اللقاحات، ومعتمدین لدى  19-یجب أن یمتلك كل المسؤوولین عن لقاح كوفید ج:
 

یجب أن یلتزم المزودین بجمیع المتطلبات بما في ذلك: مراقبة تخزین اللقاح والتعامل معھ، وإدارة الجرعات بالشكل المناسب وتقدیم 
 التقاریر.

 
على األقسام الصحیة المحلیة، المستشفیات، والمراكز الصحیة  19-ألولى مجموعات األولویة، یشمل مزودي لقاح كوفیدبالنسبة للمرحلة ا

 المؤھلة فیدرالیًا، العیادة المجتمعیة، مراكز الرعایة الصحیة القَبِلیة. 
 

ود من مزودي الخدمات. ستم إدراج المزید من نظًرا لمحدودیة اللقاح، سیستمر إعطاء الجرعات في العیادة المجتمعیة بواسطة عدد محد
 مزودي الخدمات مع زیادة العرض.

 
 

 2020دیسیمبر،  22تم نشرھا أوًال في 
 

 كیف تم االستعداد لبدایة توزیع اللقاح؟س: 
 

الخریف الماضي ویتم تحدیثھا كلما توفرت المعلومات الجدیدة من المنظمین الفدرالیین ومراكز  19-تم وضع خطة للقاح كوفید ج: 
 ).  CDCمكافحة األمراض والسیطرة علیھا (

 
ح دیسمبر. استلمت نبراسكا مخصصات اللقا 11في  19-ضد كوفید Pfizer) للقاح EAUصدر أول ترخیص الستخدام الطوارئ (

شخص من أھالي نبراسكا جرعتھم  8900دیسمبر، وبدأت المستشفیات بالتطعیم في نفس الیوم. في األسبوع األول، تلقى  14األولى في 
 األولى. 

 
 استقبلت المستشفیات ومرافق الرعایة الصحیة القادرة على تخزین اللقاح في درجات الحرارة المالئمة الشحنات األولى. 

 
ت اإلضافیة، یتم توزیع الجرعات من خالل شبكة لقاح موجودة والتي تشتمل على أقسام الصحة المحلیة، والمراكز بسبب جدولة الشحنا

 المؤھلة فیدرالیًا، والعیادات المجتمعیة ومراكز الرعایة الصحیة القَبَلیة في جمیع أنحاء الوالیة. 
 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في  كم عدد الجرعات التي تتوقع أن تتلقاھا؟ س: 
 

https://experience.arcgis.com/experience/ece0db09da4d4ca68252c3967aa1e9dd/page/page_1/
https://experience.arcgis.com/experience/ece0db09da4d4ca68252c3967aa1e9dd/page/page_1/


جرعة لمجموعات األولویة في المرحلة األولى.  تتلقى نبراسكا شحنات  86.000، تلقت الوالیة حوالي 2020بحلول نھایة عام  ج: 
 جرعة أولیة، باإلضافة إلى شحنات ُمطابقة من الجرعات الثانیة. 23.000تُقدر بـ 

 
 

 )2021ینایر،  29(تم التحدیث في قاح؟ھل تستھدفون مجموعات معینة للس: 
 

یبدأ بعمال الرعایة الصحیة وعمال خدمات الطوارئ الطبیة والمقیمین وطاقم  19-تتّبع نبراسكا نھًجا تدریجیًا للتطیعم ضد كوفیدج:  نعم. 
 ). LTCمرافق الرعایة الطویلة األجل (

 
ة لممارسات التحصین التابعة لمراكز مكافحة األمراض والسیطرة علیھا، تأخذ والیة نبراسكا بعین االعتبار توصیات اللجنة االستشاری

 والتي تحدد مجموعات األولویة بناًء على البیانات التي توضح أفضل فرصة لتقلیل حاالت الوفیات واالستشفاء. 
 

. تستخدم نبراسكا شبكة مزودي اللقاح الموجودة لتوزیع 1Cو 1A، 1Bاستناًدا إلى ھذه التوصیات، تنقسم المرحلة األولى إلى: المرحلة 
في  الجرعات على المستشفیات، وأقسام الصحة المحلیة، والمراكز المؤھلة فیدرالیًا، والعیادات المجتمعیة ومراكز الرعایة الصحیة القَبَلیة

 جمیع أنحاء الوالیة. 
 

یھا شراكة مع الصیدلیات إلدارة الُجرعات الخاصة بالمقیمن في مرافق باإلضافة إلى ذلك، أطلق مركز مكافحة األمراض والسیطرة عل
الرعایة الطویلة األجل وطاقم عیادات التطعیم، وبالتالي ضمان تطیعم آمن وفعال لھذه الفئة ذات األولویة العالیة، وتخفیف العبء على 

 مرافق الرعایة الصحیة وأقسام الصحة المحلیة. 
 

تبدأ المرحلة الثانیة من توزیع اللقاح على نطاق أوسع من السكان عند توفر أعداد كبیرة من جرعات اللقاح. لم یشارك مركز مكافحة 
 . 2021األمراض جدول زمني محدد، لكن تُشیر التوقعات الحالیة إلى نھایة ربیع 

 
 كالتالي: 19-مجموعات أولویة المرحلة األولى من كوفید

 
  A1المرحلة 
، الرعایة األولیة، طب األسنان، أخصائي EMSموظفي الرعایة الصحیة (مستشفیات، الرعایة الصحیة المنزلیة، الصیدلیات،  ●

 البصریات، مقدمي الرعایة لمرضى العیادات الخارجیة، مزودي الصحة النفسیة، والصحة العامة) 
o  ،والذین ھم أكثر ُعرضة لمالمسة المواد الُمعدیة، ینصب التركیز على الذین یقدمون الرعایة المباشرة للمرضى

 وأولئك غیر القادرین على العمل من المنزل.
o  ال یجب أن تذھب الجرعات األولیة إلى الطاقم اإلداري، والعاملین عن بعد، وأولئك الذین لم یكونوا على اتّصال

 أو المواد الُمعدیة. 19-مباشر مع مرضى كوفید
o 1وائل جزء من المرحلة سیكون جمیع المستجبین األB 

 
 طاقم العمل والمقیمین في مرافق الرعایة الطویلة األجل ( دور الرعایة، الرعایة الدائمة، التمریض المھرة)  ●

 
 ) 2021ینایر،  29(تم التحدیث في  1Bالمرحلة  
 فما فوق.  65أولئك الذین تبلغ أعمارھم  ●

 
حدد مركز مكافحة األمراض ویعانون من حاالت طبیة عالیة الخطورة.  64حتى  18أولئك الذین تتراوح أعمارھم من  ●

 .19-د من خطر اإلصابة بكوفیدالتي تزی والسیطرة علیھا عدد من الحاالت
 

 قد تختلف بحسب االختصاص وتُحدد من قبل قسم الصحة المحلي: -القوى العاملة في الصناعات الحیویة  ●
o  الشرطة، قسم اإلطفاء، وغیرھم من موظفي دعم  -المستجیبین األوائلEMS. 
o  وأولئك الذین على اتّصال مباشر المدرسین، المعلمین المساعدین، عمال النظافة،  -خدمات التعلیم والمدرسة

 بالطالب غیر القادرین على العمل عن بعد.
o .أولئك العاملین في قطاعي المرافق العامة والنقل 
o  .العاملین في تصنیع األغذیة الذین یعملون في مكان اتصال وثیق 

 
 )2021ینایر،  29(تم تحدیثھا في  1Cالمرحلة 
 الفئات الضعیفة من السكان. •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


 
 

 س: من المسؤول عن جھد التوزیع؟ 
 

 .  19-) ھو الوكالة الرئیسیة والرائدة في االستجابة لوباء كوفیدDHHSقسم الصحة والخدمات اإلنسانیة في نبراسكا ( ج: 
 

 برنامج التطعیم للصحة العامة.  DHHSیتم قیادة مجھود التطیعم بواسطة قائد نظام السیطرة على الحوادث، ویشمل طاقم عمل قسم 
 

مع أقسام الصحة المحلیة وشركاء من جمیع أنحاء الوالیة للتخطیط واستالم وتوزیع وإدارة  2020یعمل فریق برنامج التطعیم منذ بدایة 
 ألھالي نبراسكا.  19-لقاح كوفید

 
والتي ستشتمل على شبكة أوسع من الصیدلیات والرعایة سیتم مضاعفة وتوسیع نطاق الجھد لدعم التطیعم الشامل في المرحلة الثانیة، 

 األولیة/مكاتب األطباء وعیادات الرعایة العاجلة، باإلضافة إلى عیادات متنقلة ومؤقتة. 
 

 . 19-في إعالم أھالي نبراسكا بجھود توزیع لقاح كوفید DHHSسیواصل 
 


