
 COVID-19أسئلة شائعة عن متغير الدلتا 

 هل يجب أن أكون قلقا بشأن متغير دلتا؟ 

وتبين البيانات أن متغير دلتا يختلف اختالفا كبيرا عن النسخة األصلية من الفيروس التاجي وغيره من المتغيرات التي 

ظهرت. ومتغير دلتا، الذي تم تحديده ألول مرة في الهند، أكثر عدوى بكثير، ويشكل خطرا أكبر على األشخاص غير 

 COVID-19بقة بأكثر من الضعف. التطعيم هو أفضل طريقة لمكافحة المطعمين وينتشر بسهولة أكبر من المتغيرات السا

الناجمة عن البديل دلتا. اتخذ خطوات لحماية صحتك وصحة اآلخرين من خالل ارتداء قناع في األماكن المغلقة العامة، 

 لبقاء في المنزل عندسيئة التهوية، وغسل اليدين، واالوممارسة االبتعاد االجتماعي، وتجنب الحشود واألماكن الداخلية 

 .ضالمر

 هل يجب أن يقلق األشخاص الذين تم تطعيمهم؟

 COVID-19ويحدث معظم حاالت انتقال العدوى بين غير المطعمين وفي المناطق ذات معدالت التطعيم المنخفضة. التطعيم 

ن اإلصابة بالمرض أو على حماية الناس م COVID-19. يساعد تطعيم COVID-19هو أداة هامة للمساعدة في وقف وباء 

 وقد يساعد أيضا في حماية األشخاص من حولهم. COVID-19المرض الشديد مع 

المصرح باستخدامها في الواليات المتحدة توفر الحماية من معظم  COVID-19وتظهر البيانات الحالية أن لقاحات 

عض ومع ذلك ، فإن البديل دلتا قد يسبب المرض في ب المتغيرات المنتشرة حاليا في الواليات المتحدة، بما في ذلك متغير دلتا.

الناس حتى بعد تطعيمهم بالكامل. وفي حين يمثل األشخاص الذين تم تطعيمهم عددا صغيرا جدا من حاالت انتقال العدوى، 

لتا ويمكنهم ر دتشير األدلة الناشئة إلى أن بعض األشخاص الذين تم تطعيمهم يمكن أن يكونوا معديين إذا كانوا مصابين بمتغي

 نشره إلى آخرين. 

 هل هذا يعني أن اللقاحات ال تعمل كما هو متوقع؟

مليون شخص تم تطعيمهم في الواليات المتحدة بدرجة قوية جدا من الحماية ضد المتغيرات، بما  190ال. يتمتع ما يقرب من 

 والوفاة. األشخاص غير المطعمين مستشفياتلافي ذلك دلتا. يتجنب األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل المرض الشديد و

 والوفيات في الواليات المتحدة. المستشفيات عن معظم حاالت  ينمسؤول

 قناع؟الهل أحتاج إلى ارتداء 

ير أو كبالنتقال االواستنادا إلى أحدث توجيهات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها، في المناطق التي ينتشر فيها 

آلخرين. في حماية الي على الجميع ارتداء قناع في األماكن المغلقة العامة للمساعدة في منع انتشار البديل دلتا ومرتفع، ينبغال

تم  ينبغي على الجميع، بمن فيهم األفراد الذين  منطقة فيرفاكس الصحية، نشهد حاليا انتقاال كبيرا للمجتمع. ونتيجة لذلك،

مهم األماكن العامة الداخلية في  قناعالارتداء ، ارتداء قناع في األماكن العامة الداخلية. COVID-19تطعيمهم بالكامل ضد 

داء ارتة إلى وينبغي أن يقترن مع استراتيجيات أخرى أو "طبقات من الوقاية". باإلضاف COVID-19لمنع المزيد من انتشار 

 ، يجب على األشخاص: قناعال

  التطعيمات  .بالماره مرحبوالحصول على التطعيم إذا لم تكن قد فعلت ذلك بالفعل. ال توجد حاجة إلى مواعيد
 مجانية.

 ا تكون مريضا باستثناء الخضوع لالختبار أو رؤية مقدم الرعاية الصحية.ابق في المنزل عندم 
  من اآلخرين. جسديأقدام االبتعاد ال 6الحفاظ على 
 اممارسة غسل اليدين جيد. 
 في حاله حصولك أو إذا قضيت بعض الوقت مع بعض المرضى أو  األعراض لديك كانت إذا اختبار على الحصول

 .COVID-19اختبار إيجابي ل علئ 
 .التزم بتوصيات قسم الصحة بالعزل والحجر الصحي إذا كنت مصابا أو كنت على اتصال وثيق بشخص مصاب 
  فيرفاكس مقاطعة في المعلومات أحدثالبقاء على اتصال مع. 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/coronavirus-covid-19-testing
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus&data=04%7C01%7CJeremy.Lasich%40fairfaxcounty.gov%7C702d698524cf498b092108d9569daad3%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637636057431366251%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=boejXqXgaeoYi9qJbusI5KV7XdJGPHjbf0z%2FuJk%2BEEg%3D&reserved=0


 

 هل اللقاحات فعالة ضد متغير دلتا؟

، والوفاة. كما أنه يساعد على الحد من المستشفيات وفي الوقاية من األمراض الحادة،  آمنة وفعالة  COVID-19لقاحات نعم! 

سكان منطقة فيرفاكس جرعة واحدة على األقل من في المائة من  75في مجتمعنا. وقد تلقى أكثر من  COVID-19انتشار 

من أي وقت  اهميه. مع البديل دلتا، التطعيم هو أكثر أخذوا اللقاحفي المائة لم ي 25. ولكن هذا يعني أن COVID-19لقاح 

 مضى للمساعدة في وقف ارتفاع الحاالت.

 سأسافر هذا الصيف ما الذي يجب أن أفكر فيه؟

 COVIDتعقب بيانات لويب الصفحة النظر في الموقع حيث كنت ذاهبا. إذا كنت مسافرا داخل الواليات المتحدة، فانتقل إلى 

وجهتك. إذا كانت وجهتك تعاني في  COVID-91لمراجعة مستوى انتقال   (CDCلمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

عد النظر في السفر، ولكن إذا ذهبت إلى هذه المناطق ارتد قناعا في الداخل كما أ، فمتزايدمن انتقال العدوى بشكل كبير أو 

أوصى مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها، حتى لو تم تطعيمك بالكامل. ال تحتاج إلى الحصول على اختبار قبل أو 

 بعد السفر أو الحجر الصحي الذاتي بعد السفر داخل الواليات المتحدة

. أدخل وجهتك وراجع نصائح COVID-19للحصول على توصيات السفر  CDCصفحة إذا كنت مسافرا دوليا، انتقل إلى 

مرتفعة أو عالية جدا. ال تحتاج إلى الحصول على اختبار قبل  COVID-19مستويات  النظر في السفر إذا كانت دعأالسفر. 

  إظهار نتيجة اختبار سلبية ال تزال بحاجة إلى  مغادرة الواليات المتحدة إال إذا كانت وجهتك أو شركة الطيران تتطلب ذلك.  

 متن رحلة دولية للعودة إلى الواليات المتحدة الصعود على قبل  COVID-19من  شفاءأو توثيق ال

 الحصولتأكد من ، كقناع. عند العودة إلى ديارالارتداء من كامل والتطعيم لى الالحصول عإذا كنت تنوي السفر، تأكد من 

   COVID-19على اختبار 

 الواليات المتحدة. وصوله إلى بعد أيام بعد السفر وال تحتاج إلى الحجر الصحي الذاتي  5إلى  3

 الضروري. بغض النظر عن وجهتك، يجب على المسافرين غير المطعمين تجنب جميع السفر غير 

 ؟ COVID-19أين يمكنني الحصول على لقاح 

ابحث عن موقع قريب سنة فما فوق.  12اللقاح متاح على نطاق واسع في منطقة فيرفاكس ألولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .منك

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#county-view
https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/testing-international-air-travelers.html
http://bit.ly/ffxcovid19vaccine
http://bit.ly/ffxcovid19vaccine

