
 األولى في    COVID-19ما تحتاج إلى معرفته حول لقاحات  
Fairfax County 

 

 ، بدأت الجوالت األولى من إعطاء اللقاحات للبدء في حماية مجتمعنا. Fairfax Countyفي  COVID-19وصول لقاحات  بعد

هم   COVID-19فإن أول األشخاص الذين سيحصلون على لقاح ، Virginia Department of Healthو CDCا إلرشادات وفقً 
بإعطاء اللقاح لموظفيها   Fairfax Countyتقوم مستشفيات  العاملون في مجال الرعاية الصحية والمقيمون في مرافق الرعاية طويلة األجل. 

قاح  وموظفي الرعاية الصحية التابعين لها وتقدم وزارة الصحة اللقاح للموظفين غير التابعين للمستشفيات. األشخاص المؤهلون للحصول على الل

 واد المعدية في  هم الموظفون الذين يعملون في بيئة رعاية صحية ولديهم احتمالية التعرض المباشر أو غير المباشر للمرضى أو الم

Fairfax County   ومدينتيFairfax وFalls Church وThe towns of Vienna and Herndon. 

 وموظفو الخطوط األمامية في وزارة الصحة وموظفو   Fire and Rescue Departmentكما سيحصل موظفو 

Community Services Board  .على اللقاح هذا األسبوع 
 

من  مع زيادة توافر اللقاح، ستتوسع التوصيات لتشمل المزيد من المجموعات إلى أن يحصل السكان بأكملهم على اللقاح في النهاية. على الرغم 

بسهولة   COVID-19أنه لن يتمكن الجميع من الحصول على اللقاح على الفور، فإن الهدف هو أن يتمكن الجميع من الحصول على لقاح 

 . ما تتوقعه عندما يحين دورك للحصول على اللقاح  ميات كبيرة. تعرف على المزيد حولبمجرد توفر ك

االستمرار في ارتداء األقنعة وممارسة التباعد االجتماعي وغسل   -صلوا على اللقاح حتى أولئك الذين ح - خالل ذلك الوقت، من المهم للجميع 

 اليدين بشكل متكرر. 
 

 مشاهد الحصول على اللقاح 
بدأ مقدمو الرعاية الصحية المحليون غير التابعين للمستشفيات ومقدمي الرعاية بوزارة الصحة في الحصول على اللقاحات األسبوع الماضي.  

 يلي بعض الصور لعملية الحصول على هذه اللقاحات: فيما 
 

 (أدرج الصور هنا)

 في الحصول على اللقاحات يوم األحد:  Fire and Rescue Departmentوبدأ مسعفو 

 (أدرج الصور هنا)

 

 COVID-19 dashboard VDHتمت إضافة بيانات اللقاح إلى  
لديها.    COVID-19 Dashboardإلى    ملخص عن اللقاح والبيانات الديموغرافية المتعلقة به   Virginia Department of Healthأضافت  

المعلومات في إبقاء السكان على علم بعملية توزيع اللقاح في فرجينيا. يتطلب الحصول على جرعتين من اللقاحات التي تُعطى حاليًا في    ستساعد هذه 

،  اح نفسه فرجينيا، بفاصل ثالثة إلى أربعة أسابيع بينهما، بناًء على اللقاح الذي يتم الحصول عليه. نظًرا للزوم أن تكون الجرعتان من نوع اللق 

، لمساعدتهم على  Virginia Immunization Information System  في  فسوف يسجل مقدمو اللقاح نوع اللقاح والجرعة التي يتم إعطاؤها 

 ضمان حصول كل شخص على الجرعة الثانية الصحيحة. 

  

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/23/fairfax-county-health-department-receives-first-shipment-of-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/23/fairfax-county-health-department-receives-first-shipment-of-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/17/what-to-expect-when-its-your-turn-to-get-vaccinated/
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371


 قصص اللقاحات: إنها لمرضاي
 ألسرته وأصدقائه ومرضاه. شاهد قصته:  COVID-19د. سيرجيو ريموال هو طبيب في مستشفى إينوفا. وقد حصل مؤخًرا على لقاح 

 

هنا:   youtube(أدرج رابط 

ch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/wat ( 

 

 مزيد من المعلومات حول اللقاح
 . ارة الصحةقم بزيارة صفحة الويب الخاصة بلقاحات وز، Fairfax Countyللحصول على أحدث المعلومات حول اللقاحات في 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logo
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

