األسئلة المتكررة :التطعيم ضد فيروس كورونا ()COVID-19
التمويل متوفر بالكامل من قبل إدارة الصحة العامة بوالية إلينوي

السؤال :هل يمكن أن أتعرض لإلصابة بفيروس
كورونا ( )COVID-19بعد أخذ اللقاح؟

السؤال :إذا كنت قد أصبت بالفعل بفيروس كورونا
() ،COVID-19فهل ما زلت بحاجة إلى أخذ اللقاح؟

اإلجابة :ال؛ جميع اللقاحات الثالثة ال يمكن أن تصيبك بفيروس كورونا
( .)COVID-19فاللقاحات ال تحتوي على الفيروس الحي .إنها
ببساطة تعلمك خالياك كيفية تكوين أجسام مضادة ضد فيروس كورونا
( )COVID-19لمحاربة العدوى إذا التقطت الفيروس.

اإلجابة :نعم؛ تدوم المناعة الطبيعية لفيروس كورونا ()COVID-19
بضعة أشهر فقط وهي إلى حد كبير مخصصة فقط لمتحور فيروس
كورونا الذي أصبت به .لكن لن تحميك المناعة الطبيعية على المدى
الطويل ولن تحميك تما ًما من المتحورات األخرى لفيروس كورونا
(.)COVID-19

السؤال :هل سيغير اللقاح الحمض النووي
الخاص بي؟
اإلجابة :ال؛ لن يغير اللقاح أو يعدل الحمض النووي الخاص بك بأي
شكل من األشكال .يتكون اللقاح فقط من المادة الجينية للبروتين
السطحي ،وليس الفيروس بأكمله .لذلك لن يغير اللقاح أي حمض
نووي في نواة خالياك.

السؤال :كيف تم تطوير اللقاحات بهذه السرعة؟
وهل يمكنني الوثوق بها؟
اإلجابة :التقنية المستخدمة في اللقاحات لم يتم تطويرها بالسرعة التي
تعتقدها .تستخدم لقاحات شركة فايزر ومودرنا تقنية الحمض النووي
الريبوزي المرسال ،وهي تقنية موجودة من قبل وجرى بحثها منذ ما
يقرب من عقدين .كذلك تمت دراسة هذه التقنية منذ وباء سارس
ومتالزمة الشرق األوسط التنفسية في أوائل العقد األول من القرن
الحادي والعشرين .على الجانب اآلخر ،يستخدم لقاح شركة جونسون
آند جونسون ً
سا حيًا) ،والذي تستخدمه
ناقال فيروسيًا (وليس فيرو ً
العديد من اللقاحات األخرى وقد تمت دراسة هذه الطريقة لعقود .جدير
بالذكر أن لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19جرى تطويرها
بسرعة لمواجهة األزمة العالمية وجاء التطوير بعد عقود من البحث
حول كيفية استخدام التقنيات بأمان وكفاءة.

ثق في الحقائق وسارع بتناول
اللقاح!!

السؤال :ما هي اآلثار الجانبية للقاح؟
اإلجابة :بالنسبة لمعظم األشخاص ،تكون اآلثار الجانبية للقاحات خفيفة
ويمكن أن تستمر حتى  48-36ساعة ،وتشمل الحمى وآالم العضالت
والصداع.
ومن النادر حدوث تفاعالت حادة ،ولكن سيجري مالحظتك لمدة - 15
 20دقيقة بعد كل جرعة للتأكد من أنك على ما يرام .إذا كنت قد
تعرضت لردود فعل عند أخذ لقاحات أخرى ،فاستشر طبيبك قبل أن
تأخذ لقاح فيروس كورونا (.)COVID-19

السؤال :هل توجد رقاقة صغيرة أو جهاز
تتبع في اللقاح؟
اإلجابة :ال؛ جميع اللقاحات الثالثة لن تحقنك برقاقة صغيرة أو جهاز
تتبع في جسمك .فهذه اللقاحات ال تحتوي على رقاقات أو جهاز تتبع.

السؤال :هل يجب أن أحصل على التطعيم إذا
كنت حام ًال أو أرغب في الحمل في المستقبل؟
اإلجابة :نعم؛ لن يضرك اللقاح بك أو بطفلك إذا كنت حام ً
ال  -في
الواقع ،يوصي مقدمو الرعاية الصحية والعلماء بشدة بتلقيح النساء
الحوامل لمنع احتمال اإلصابة بالعدوى الشديدة واآلثار طويلة األمد
لألمهات الحوامل وأطفالهن الذين لم يولدوا بعد .اللقاح آمن أيضًا
للنساء الالئي يحاولن الحمل اآلن أو الحقًا .ال يسبب اللقاح مشاكل في
الخصوبة وال يسبب العقم.

