
ف  لقاح على الحصول فوائد على تعرَّ

 موعد  حول المعلومات من المزید ننتظر فیما. البالد أنحاء جمیع  وفي  ،Fairfax County في للسكان 19-كوفید لقاحات توفر إلى نتطلع
 اللقاح  على حصولھا  المستھدف المجموعات في الموجودین  واألشخاص علیھا،  سنحصل التي الجرعات ومقدار األولى، اللقاحات وصول

 .  توفره فور  اللقاح  على للحصول الفوائد من العدید بوجود علم على  فإننا أوالً،

  19 كوفید من اإلصابة من  حمایتك في 19-كوفید ضد التطعیم سیساعد

 وھي المضادة،  األجسام إنتاج على أجسامھم تحفیز خالل من  التطعیم یتلقون الذین األفراد والفعال اآلمن 19-كوفید لقاح یحمي •
 .لھ تعرضت إذا الفیروس  محاربة في تساعدك التي المواد

 األخرى، األمراض  عالج  في المستخدمة اللقاحات حول نعرفھ ومما ،19-كوفید  لقاح  تجارب من األولیة المعلومات إلى استناًدا •
 .19-بكوفید أصبت إذا الشدید المرض من  حمایتك في أیًضا 19-كوفید لقاح یساعد فقد

 ولن  بعنایة، التجارب تلك من المعلومات والدواء الغذاء إدارة وستراجع . السریریة التجارب في بعنایة 19-كوفید لقاحات تقییم یتم •
حتُ   .19-كوفید من الوقایة في وفعاالً  آمًنا كان إذا إال اللقاح تعتمد أو  صرِّ

 یعلمون ال  الخبراء ولكن.  بالمرض إصابتھم بعد 19-كوفید من  محمیین  یكونوا وأن  المضادة األجسام إنتاج أیًضا لألشخاص یمكن •
 للمناعة فوائد أي یفوق  19-بكوفید اإلصابة جراء الوفاة أو  خطیر لمرض التعرض  خطر  أن  كما  الحمایة، ھذه تدوم متى إلى

 .المرض معاناة إلى االضطرار  دون وقایتك في 19-كوفید ضد التطعیم  سیساعد. بكثیر الطبیعیة

 .والمجتمع أحبائك حمایة في 19-كوفید تطعیم سیساعد

 من  خطیرة  بأمراض اإلصابة لخطر  المعرضین  األشخاص ذلك في بما كذلك،  حولك من  الناس  اللقاح  على الحصول  یحمي قد •
 .اآلخرین األشخاص غلى 19-كوفید تنقل فلن  العدوى،  تصبك لم إذا. متزاید بشكل 19-كوفید

 نقل 19-بكوفید المصابین أحد  یستطیع لن یث ح" جماعیة مناعة" ھذا فسیخلق المجتمع،  في األشخاص من كافٍ  عدد تطعیم تم إذا •
 7 أو 6 یكون أن یجب أنھ العلماء تقدیر ففي ،19-كوفید ضد جماعیة مناعة إنشاء  أجل ومن.  محمیون  حولھ  من جمیع ألن العدوى

 .محمیین أشخاص 10 كل من أشخاص
 من  یظل ولذلك، . عدیدة شھور  بمرور  إال  ایةالحم من المستوى ھذا نبلغ فلن  توفرھا، عند محدودة  ستكون اللقاح إمدادات وألن •

 االجتماعي، والتباعد األقنعة، وارتداء األیادي، غسل خالل من الفیروس، انتشار لتقلیل اإلجراءات اتخاذ األفراد یواصل أن  المھم
 .  المصابین األشخاص عن  مبتعدین بالمنزل والبقاء

 للجائحة حدٍّ  وضع في للمساعدة مھمة أداة 19-كوفید لقاح سیكون

 لیست اإلجراءات تلك ولكن  اآلخرین، إلى نقلھ  أو للفیروس  التعرض  فرصة خفض في االجتماعي والتباعد األقنعة ارتداء یساعد •
 نفسك لحمایة منھا والوقایة األمراض على السیطرة مراكز توصیات واتباع اللقاح على الحصول بین الجمع . كافیة

 .19-كوفید ضد حمایة أفضل سیوفر  واآلخرین
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