
 حماية الصحةلشجع بقوة ي التطعيمفي ارتفاع; COVID-19   ال حاالت

 مع.مجفبين الكبيتر المفوسط إلى ال شعترنفااانفقعل من االى ي  منطقة ييتريعكس  COVID-19ت ترفاعع ي  اعاالالهذا األسبوع ،أدى 

 السعبقة. COVID-19بين النعس من ييتروسعت  ، والذي هو أكثتر عترضة لالنفشعترشديد العدوى Deltaبسبب اانفشعتر الجعتري للمفغيتر 

نون يكو  قد فم فطعيمهم بعلكعمل األشخعص الذين يإن بعض وي  اين أن الاعات فادث ي  المقعم األول لدى األيتراد غيتر المطعمين،

 آخترين. نشتر الايتروس إلى قعدترين على

لآلخترين. وهذا يشمل   العدوىالشديدة ونشتر COVID-19ي  جهعز المنععة هم أكثتر عترضة لإلصعبة بعدوى  ضعياينال النعس

عليه من يع للنهم فلقوا زترع األعضع.. أو ألنهم يفنعولون دوا. يقاو ألمترض مثل السترطعن؛ الاألشخعص الذين فكون منععفهم أقل بسبب 

 يعئ  أو العديد من األدوية المسفخدمة لعالج الاعات الترومعفيزمية(. جهعز المنععة لديهم )بمع ي  ذلك العالج الكيم

والويعة بسبب  ,دخول المسفشاىاألمتراض الخطيترة,  للغعية ي  الوقعية من  زال يععايا   COVID-19لقعح والخبتر السعتر هو أن 

  .Deltaالبديل من المفغيتر العدوى 

ديد من األشخعص الذين يععنون من ضعف الجهعز المنعع . ومن المترجح أن فكون هذه فظهتر الدتراسعت أن الفطعيم يععل ي  امعية الع

 افى لو أصيب شخص مع بعلمترض بعد الفطعيم ، يقد فكون ؛ ومع ذلك ،الامعية أقل من غيترهع بسبب ضعف ااسفجعبة المنععية للقعح

المنععة، فادث مع طبيبك عن اعلفك والاصول على  عفهنعك العديد من الاعات المخفلاة الف  فؤدي إلى ض ألن العدوى أقل ادة.

 بغض النظتر عن اعلفهم المنععية.  الفطعيم. الفطعيم آمن لدى النعس

افى بعد الفطعيم ، يجب على األشخعص الذين يععنون من ضعف الجهعز المنعع  إيال. اهفمعم إضعي  لجميع الفدابيتر األخترى لمنع عدوى 

COVID-19 .من اآلخترين  أقدام 6واول اآلخترين ي  األمعكن الععمة؛ البقع.  معكن المغلقهقنعع عند الدخول إلى اا. ويشمل ذلك اترفدا

. بعإلضعية إلى ذلك، يجب فطعيم أيتراد األسترة ومهفم  اسيئة الفهوية; وممعترسة غسل اليدين جيدالفجنب الاشود والمسعاعت الداخلية  مع

ألنه إذا كعنوا ماميين، يمن غيتر  COVID-19الترععية الذين يقضون بعض الوقت مع األشخعص الذين يععنون من نقص المنععة ضد 

 المترجح أن يصعبوا بعلعدوى وتربمع ينشترون العدوى إلى الشخص الذي فكون منععفه أقل. 

مع العديد من األمعكن   ،مفعح على نطعق واسع COVID-19األوان. لقعح  ك، يلن ياوف COVID-19ك بعلكعمل ضد إذا لم يفم فطعيم

 للعثوتر على أقترب موقع لك أو www.vaccines.gov . قم بزيعترة عتره من دون موعدالف  فقدم مواعيد ي  ناس اليوم وخدمة الم

 .  الويبوقع إداترة الصاة على مزيعترة 

 ال قرارات بشأن التعزيز في هذا الوقت

األمتراض يسفعترض ( بجترععت معززة. ومع ذلك، يإن متركز السيطترة على CDCلم فأذن متراكز مكعياة األمتراض والوقعية منهع )

 نقص المنععة. من الذين يععنون لأليتراد  البديلة الجترعة  خيعتراتوإمكعنية    والمنععة  الدتراسعت الجعترية وفقييم السالمة

 

http://www.vaccines.gov/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/registration

