ما يمكن توقعه بعد الحصول على لقاح كوفيد19-
يمكن الحصول على النسخة من خاللhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html :

سيساعدك لقاح كوفيد 19-على حمايتك من اإلصابة بعدوى كوفيد .19-قد تعاني من بعض اآلثار الجانبية ،والتي تعد عالمات طبيعية على أن جسمك يبني الحماية ضد الفيروس .قد
تؤثر هذه اآلثار الجانبية على قدرتك على القيام باألنشطة اليومية ،ولكن يجب أن تزول في غضون أيام قليلة .لن يعاني بعض األشخاص من أي آثار جانبية.

اآلثار الجانبية الشائعة
في جميع أنحاء الجسم:

في موضع حقن اللقاح في الذراع:
•األلم

•التعب

•القشعريرة

•االحمرار

•الصداع

•الحمى

•التورم

•ألم بالعضالت

•الغثيان

نصائح مفيدة

إذا كنت تعاني من ألم أو إزعاج بعد تلقي اللقاح ،فتحدَّث إلى طبيبك عن تناول األدوية التي ُتصرف بدون وصفة
طبية ،مثل اإليبوبروفين أو األسيتامينوفين.
لتقليل األلم واإلزعاج في موضع حقن اللقاح:

لتقليل اإلزعاج الناجم عن الحمى:

•ضع قطعة قماش نظيفة وباردة ومبللة على المنطقة.

•تناول الكثير من السوائل.

•حرّ ك ذراعك أو استخدمه.

•ارت ِد مالبس خفيفة.

متى يجب االتصال بالطبيب
أمراطبيع ًيافيمعظمالحاالت.اتصلبطبيبكأومقدمالرعايةالصحيةالمتابعلك:
يكونالشعورباإلزعاجمنالحمىأواأللم ً
•إذا زاد االحمرار أو األلم في الموضع الذي حصلت فيه على اللقاح بعد  24ساعة
•إذا كانت اآلثار الجانبية تثير قلقك أو ال يبدو أنها تختفي بعد بضعة أيام

تذكر

اسأل مقدم خدمة اللقاح عن بدء
استخدام خدمة v-safe
استخدم هاتفك الذكي إلخبار مراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها ( )CDCبأي آثار جانبية تظهر عليك بعد تلقي
لقاح كوفيد .19-ستتلقى أيضًا رسائل تذكيرية إذا كنت بحاجة
إلى تلقي جرعة ثانية

•قد تؤثر اآلثار الجانبية على قدرتك على القيام باألنشطة اليومية ،ولكن يجب أن تزول في غضون أيام قليلة.

تعرّ ف على المزيد حول .v-safe
www.cdc.gov/vsafe

•بعض لقاحات كوفيد 19-تتطلب أخذ جرعتين من أجل الحصول على أكبر قدر من الحماية .يجب أن تحصل على الجرعة الثانية حتى لو كان لديك آثار جانبية بعد الجرعة األولى،
ما لم يخبرك مقدم خدمة اللقاح أو طبيبك بعدم الحصول عليها.
•ستحتاج فقط إلى جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19-الناقل الفيروسي ،لقاح كوفيد Janssen 19-من شركة .Johnson & Johnson
•يستغرق جسمك وق ًتا لبناء الحماية بعد تلقي أي لقاح .قد ال تحميك لقاحات كوفيد 19-التي تتطلب جرعتين إال بعد أسبوعين تقريبًا من الجرعة الثانية .بالنسبة للقاحات كوفيد 19-التي
تتطلب جرعة واحدة ،يستغرق األمر حوالي أسبوعين بعد تلقي اللقاح لكي يقوم جسمك ببناء الحماية.
•بعد أن تتلقى اللقاح بالكامل ،قد تتمكن من البدء في القيام ببعض األشياء التي توقفت عن فعلها بسبب الجائحة .تفضَّل بزيارة موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها للحصول على
أحدث التوصيات.www.cdc.gov/coronavirus/vaccines .

لمقدم الرعاية الصحيةُ ،يرجى ملء المعلومات أدناه:
إذا كانت درجة الحرارة

 °فهرنهايت أو

 °مئوية أو أعلى؛ أو إذا كانت لديك أسئلة ،فاتصل بمقدم الرعاية الصحية.

أخبر مقدم الرعاية الصحية المتابع لك بشأن:

رقم هاتف مقدم الرعاية الصحية:
الدواء (إذا لزم األمر):
كل

تناول

ساعة/ساعات حسب الحاجة.

(النوع والجرعة أو الكمية)
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