
 

يستكمل توصيات اللقاح لألشخاص الذين يعانون من (CDC)مركز السيطرة على األمراض

  نقص المناعة بشكل معتدل أو شديد

 

 

 المناعة نقص من يعانون الذين لألشخاص فبراير ١٧في  اللقاح بشأن توصياتها بتحديث األمراض على السيطرة مراكز قامت
 يتلقوا أن اآلن يستحسن(. مودرنا أو بيوتك-فايزر) مرنا لقاح من جرعات ثالث من أولية سلسلة وأكملوا شديد أو معتدل بشكل
 األولية الجرعة بعد( أشهر خمسة من بدال) أشهر ثالثة األقل على( الرابعة الجرعة) الريبي النووي الحمض من معززة جرعة

 .األخيرة

عاما أو أكثر. كما يجب أن يتلقى  ١٢والذين تتراوح أعمارهم بين تنطبق هذه التوصية على األفراد الذين يعانون من نقص المناعة 

. ال ١٩عاما الذين يعانون من نقص المناعة سلسلة أولية من ثالث جرعات من لقاح كوفيد ١١و ٥األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
  .ينصح بجرعة معززة في هذا الوقت

عاما أو أكثر وحصلوا على حقنة جونسون وجونسون واحدة ١٨غون من العمر األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة والذين يبل

يجب أن يتلقوا جرعتين للمتابعة: ثانية من لقاح الحمض النووي الريبي )فايزرأو مودرنا(، وجرعة معززة من لقاح مرنا بعد شهرين 

مجموع ثالث جرعات –على األقل من الجرعة الثانية  . 

 

يعانون من ضعف جهاز المناعة، أو يعانون من نقص المناعة، أو يتناولون أدوية مثبطة للجهاز  يقدران سبعة مليون أميركي
المناعي لعالج السرطانات واضطرابات المناعة الذاتية، أواعراض أخرى. األشخاص الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي هم 

كثر مرضا من الفئات السكانية األخرى، كما يمكن أن تستمر االكثر عرضة لإلصابة بمرض الكوفيد والوفاة. ويمكن أن يصبحوا أ
 .أمراضهم لفترة أطول

توصيات الجرعة المعززة لم تتغير بالنسبة لألفراد الذين ال يعانون من نقص المناعة . في هذا الوقت,يوصى بجرعة واحدة فقط  
جميع تطعيمات  الكوفيد، بما في ذلك الجرعات المعززة، ال سنه  فما فوق. اما األفراد اللحاصلين على  ١٢من الداعم للالفراد عمر 

 .تزال لديها حماية قوية ضد األمراض الشديدة، بما في ذلك الحماية ضد البديل أوميكرون

في حين أن حاالت الكوفيد آخذه في التناقص، ال تزال منطقة فيرفاكس الصحية ومنطقة شمال فرجينيا تشهدان مستويات عالية من 
العدوى.ويحث األفراد والمنظمات والمجتمع المحلي على مواصلة استخدام االستراتيجيات المتعددة للتخفيف من حدة  العدوى انتقال 

 :لتحقيق أكبر قدر من الحماية، بما في ذلك

 ارتداء قناع مناسب في االمقاس   
 المواظبه على تلقي التطعيمات   
  أقدام 6الحفاظ على االتباعد    
  والمساحات قليلة التهويةتجنب الحشود    
 غسل اليدين بشكل متكرر   
 البقاء في المنزل عندما يكون الشخص مريضا. 

  إن الحفاظ على ممارسات الوقاية الجيدة سيساعد على حماية نفسك واآلخرين. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا

 

 COVID-19 webpage. 

 

 

http://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus

