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19–الكوفیدلقاحاجوبةواسئلة

2021مایو،20فيتم التعدیل

منالمطور١٩-الكوفیدللقاحالطارئلالستعمالرخصة)FDA(االمریكیةوالغذاءالدواءھیئةأصدرت
اللقاحات الثالثة في الوالیات المتحدة .قبل بفایزر ومودرنا وجونسون وجونسون  ویتم حالًیا توزیع
الشائعة عن اللقاحات.وقد جھز صندوق المیزات القائمة التالیة باالسئلة واالجوبة

اللقاحوتوزیعوتوافرحقیةأ

؟األمیركیةالمتحدةالوالیاتفيالمتوفرةاللقاحاتماھي1س
المتحدة وتمت مؤخرا الموافقة على لقاح ثالث مطورحالًیا یتم توزیع لقاحي بفایزر ومودرنا في الوالیات

.السبتیومفبرایرمن٢٧فيوذلكوجونسون جونسونقبلمن

لھا؟أمًنا١٩الكوفید-لقاحیعتبرالتيالعمریةالفئةھيما2س
وجونسونمودرنالقاحيویعتبرومافوق١٢بعمرھممنلألشخاصأمًنافایزرلقاححالًیایعتبرج.

فوق.فما١٨بعمرلألشخاصأمًناوجونسون

؟اللقاحبأخذاآلناالحقیةلھمن3س
لكلفإنالنھایةوفياللقاحتوزیعبكیفیةملزمةغیرتوصیات)CDC(األمراضمكافحةمركزأصدر

اللقاح.والیة القرار النھائي بمن لدیھم األولویة للحصول على
في نیویورك ( اضغط ھنا ) ، في نیوجیرسي( القائمة المحدثة باألشخاص المؤھلین للحصول على  اللقاح

(اضغط ھنا)

؟ ١٩الكوفید-لقاحعلىالنقابةأعضاءیحصلانیتوقعمتى4س
بترتیب موعد لتلقي اللقاح فیمكنھ األن أنج. اللقاح جاھز ومتوفر في مراكزنا الصحیة. أي شخص یرغب

یفعل ذلك.
نشطة وذلك لجدولة مواعید اللقاح لھم.إن موظفوا صندوق التمویل یتواصلون مع األعضاء بشكل بصورة

ریو-التمویلصندوق١-٨٣٣الرقمعلىالساخن١٩الكوفید-بخطاألتصالیمكنكأنھإلىباإلضافة
بالتسجیلنوصيوایضا"اللقاح.لتلقيموعدلجدولةوذلك٨٩١٣التحویلةرقم)١-٨٣٣-٣٨٦-٣٧٧٨(

:لتلقي رسائل تنبیھیة من اإلتحاد وذلك عبر موقعھم التالي
https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts

https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts


للجمیع؟ كافلقاحھناكسیكونھل5س
حالًیا ھو النقص في اللقاح.نعم، ولكن لیس في الحال . إن التحدي االكبر الذي نواجھھ

لتكثیف إنتاج اللقاح وتحسین التوزیع حیث أعلنمنذ استالم السلطة اتخذت إدارة الرئیس بایدن الخطوات
الكفایة من إمدادات اللقاح لألمریكین البالغین فيالرئیس بایدن بأن الوالیات المتحدة تسیر على خطى تأمین

اطول.وقًتااللقاحتوزیعیأخذانالممكنمنولكن،٢٠٢١مایو

اللقاح؟ تكلفةستكونكم6س
من أموال دافعي الضرائب. سیتمكن مزودي اللقاحسیكون اللقاح مجاًنا. اشترت الحكومة الفیدرالیة اللقاح
من تقاضي نفقات إداریة مقابل إعطاء اللقاح ألحدھم.

؟ الصحیةالمراكزفياللقاحسیتوفرھل7س
اللقاح وحتى اآلن تم تلقي كمیة ضئیلة جًدا مننعم، اخیرا تم اعتماد مراكز الصحة لدینا كمواقع لتوزیع

لمراكزنا الصحیة و نعمل معھم للحصول علىاللقاح. وتتحكم وزارة الصحة في مدینة نیویورك بالتوزیع
نقص االمداد باللقاح.كمیة أكبر من اللقاح وحالًیا ان أكبر تحدي نواجھھ ھو

اللقاح؟ علىسأحصلمتىاعرفاناستطیعكیف8س
مدینة نیویورك سیقوم الموظفون باإلتصالحالما یتلقى صندوق التمویل اللقاح من وزارة الصحھ في

بحسب األولویة الطبیة المقررة من قبل وزارةباالعضاء إلعطاء مواعید وأماكن الحصول على اللقاح وذلك
الصحة تلقینا حتى اآلن كمیة ضئیلة جًدا من اعداد اللقاح.

اللقاح سیتواصل معكم موظفو المراكز الصحیةبالمراكز الصحیة لجدولة موعد لتلقيعدم االتصالالرجاء
عند یحین دوركم وذلك لجدولة المواعید .

ذلك بعد وذلك على موقع النقابة اإللكترونيننصحكم بالتسجیل الستالم تنبیھات نصیھ إن لم تفعلوا
https://hotelworkers.org/covid19/sign-up-to-receive-union-alerts 

      
اللقاحات من حیث األمان

؟آمنةاللقاحاتھذهھل9س
استثنائیة نادرة كان لدى بعض  األشخاص حساسیةحتى اآلن فإن اللقاحات الثالثة تبدو امنة جدا في حاالت

ملیونكلبینمناشخاص٥-٢كانتالحاالتھذهاألمراض بإنمكافحةمركزصرحوقدمفرطة
شخص حصلوا على مودرنا أو بفایزر في الوالیات األمیركیة

أو الطعام ان یستشیروا طبیبھم قبل أخذ اللقاح .على االشخاص الذین لدیھم تاریخ حساسیة مفرطة للدواء



آمن؟اللقاحبأننثقأنعلینالماذا10س
عقود  لتقییم مدى سالمة للقاح إن تصریح االستخدامتتبع ھیئة الدواء والغذاء نفس المقاییس الصارمة منذ
اي مرحلھ مطلًقا. عالوة على ذلكلم یتم تخطيولكنالطارئ یسرع عملیة تطویر اللقاح خالل ھذه االزمة
مركز مكافحة األمراض باألبحاث وتأكید نتائجقامت ھیئتي النصح الفدرالیتان ھیئة الدواء الغذاء و

الشركات الدوائیة مع ھیئة النصح المنفصلة من مدینة نیویورك.

یثقانیجبلماذا،الدوائیةالدراساتفيبالعنصریةالمتسمالمتحدةالوالیاتتاریخإلىبالنظر11س
األشخاص ذوي البشرة الداكنة والملونة بأن اللقاح آمن؟
الدوائیة قد لطخت مصداقیة الدراسات الدوائیة فيإن سنوات عدم المساواة العرقیة التي ابتلیت بھا الصناعة

مفھومة ولكن كل من بفایزر ومودرنا وجونسونالوالیات المتحدة إن فقدان الثقة باللقاح ھي ردة فعل
لقد أثبت اللقاح فعالیة عالیة وامان لمنعوجونسون قام ببذل جھود متضافرة من خالل الدراسات المتعددة

الجنس.اوالعرقعنالنظربغضوذلك19-بكوفیدوالموتبالمرضالحادةاإلصابة

 
اللقاح؟دراسةفيآسیامناوالالتینیةامریكامناوالبشرةداكنيأشخاصھناككانھل12س  
،اسبانیولیةأوالتینیةأصولمنكانوا%28مشارك37.706بینمنوبفایزرلقاحدراسةفينعم،
%80وتقریبا،اآلسیویینمن%4.3االفارقة،األمریكیینمنالداكنةالبشرةأصحابمنكانوا٪ 9.3
أوالتینیةأصولمنكانوا%20مشارك30.000بینومنمودرنالقاحدراسةوفيالبیضمنكانوا

 االفارقة.االمریكیینمنالداكنةالبشرةأصحابمنكانوا%10واسبانیولیة
اوالتینیةأصولمن%45.3ھناككانمشارك39.321بینومنوجونسونجونسونلقاحدراسةفي

االسكاسكاناوالھنوداألمریكیینمنكانوا%9.5والداكنةالبشرةأصحابمنكانوا%19.4اسبانیولیة
المحیطجزرسكاناواألصلیینھاوايسكانمنكانوا%2واآلسیویینمنكانوا%3.3واالصلیین

المختلطة.األعراقمنكانوا%5.6والھادئ

؟ المختلفةالعرقیةالمجموعاتلدىالفاعلیةومدىالجانبیةباآلثارفروقاتأيھناككانھل13س
الجنسأوالعرقعلىبناًءوذلكاللقاحفاعلیةبمدىاوالجانبیةباالثارفروقاتايھناكیكنلمال،

الحصولعدممعینةأدویھیتناولونممنأومعینةمرضیةحاالتلدیھمالذیناالشخاصعلىھل14س
اللقاح؟على

معینة.صحیةحالةوجودعنداواألدویةاستخدامحالفياللقاحبسببمشاكلعنالتبلیغیتملمعامبشكل
اللقاحیتلقوااالاللقاحمكوناتمنمكوناليالحساسیةفرطیعانونالذیناألشخاصعلىولكن

؟المرسالالریبيالنوويالحمضلقاحاتمكوناتھيما1-14س
المرسال ھو  مرسال حمض النووي الریبيان المكون الفعال الوحید في لقاحات الحمض النووي الریبي
تستخدم لحمایة حمض النووي الریبي المرسالیحتوي اللقاح أیضا على الدھون ( أو جزئیات الشحوم) التي

توازن الحموضة في جسمك  والسكر لمساعدةحین یدخل إلى  الخلیة والملح لیساعد على الحفاظ على
الجزیئات على االحتفاظ بشكلھا بینما تكون في حالة جمود.



؟وجونسونجونسونلقاحفيالمكوناتماھي2-14س
حمضأیًضااللقاحویتضمن٢٦النوعمنالمعدلالغديلفایرساوجونسونجونسونلقاحیتضمن
مستقربشكلالمعدلالفایرسعلىللحفاظوذلكالستریك

؟البشریةالمناعةنقصبفایرسالمصابینللمرضىآمن١٩-الكوفیدلقاحھل15س
في فایرس نقص المناعة البشریة بان اللقاح آمنتعتقد األوساط العلمیة بمن فیھم رواد البحوث العلمیة

بفایزر مرضى مصابین بفایرس نقص المناعةلمرضى نقص المناعة البشریة . فقد أدرجت دراسات لقاح
للقاح او اي اثار جانبیة إضافیة.البشریة ووجدت بانھ الیوجد فروقات في مدى استجابتھم

؟الحواملللنساءآمن١٩-الكوفیدلقاحھل16س  
بانأظھرتاألبحاثولكنالحواملللنساء١٩-كوفیدلقاحسالمةمدىعنكافیةطبیةبیاناتالیوجد
علىالعالیةالخطورةإلىبالنظر.١٩كوفید-لقاحمنوالموتالشدیدللمرضعرضةأكثرالحاملالمرأة

فایرس حي وكونھ یدخل الى الجسم بسرعة فقدالمراة الحامل وحقیقة ان اللقاح المستخدم ال یتضمن اي
والوالدة بان المرأة الحامل تستطیع الوصول الىأوصت ھیئة الغذاء والدواء والكلیة االمریكیة لطب النساء

اللقاح.
عن مدى سالمة اللقاح على النساء الحوامل وعلىتعمل األوساط العلمیة للحصول على المزید من البیانات

األجنة. 
١٠،٠٠٠مناكثرانالىوباالضافةالحاملالمراةبشأنوباالخصجاریةالطبیةالدراساتحالًیاماتزال

لھن أي تعقیدات او زیادة في نسبة خطورةامراة ممن تلقین اللقاح أصبحن حوامال فیما بعد ولم یحدث
االجھاض .

مخاوف .إذا كنت حامال فإننا ننصح بأن تستشیري طبیبك بشأن أي

بالعقم؟یتسببأن)مودرناوبفایزر(المرسالالریبيالنوويحمضللقاحاتیمكنھل17س  
بالعقمتتسببالمرسالالریبيالنوويحمضلقاحاتبأن دلیلايالیوجدالحاليالوقتفي

مخاوف.إذا كنت حامال فإننا ننصح بأن تستشیري طبیبك بشأن أي
 

اللقاحیعملكیف

سنحتاج؟اللقاحمنجرعةكم18س
أسابیع٤بفارقأیًضاجرعتینمودرنالقاحویتطلببینھماأسابیع٣بفارقجرعتینبفایزرلقاحیتطلب

بینھما ویتطلب لقاح جونسون وجونسون جرعة واحدة فقط. 

اآلخر؟اللقاحمحل١٩-الكوفیدلقاحیحلھل19س
من المھم المتابعة بنفس اللقاح وذلك خالل اإلطار الزمنياللقاح غیر قابل للتبدیل عند البدء بسلسلة لقاح فإنھ

الموصى بھ .

؟للقاحالجانبیةاآلثارھيما20س  
اللمس في مكان الحقنة تتضمن األعراض العامةأكثر األعراض الجانبیة الشائعة ھي األلم و األلم عند

التعب والحرارة ویمكن أن یحدث صداع لبعض االشخاص ایضا.



اللقاح؟فاعلیةمدىما21س  
مودرناولقاحالعدوى.من٪ 95بنسبةحمایةبفایزرلقاحأمنفقد.كبیرةفاعلیةاللقاحاتھذهأثبتتلقد
بنسبةفعالوجونسونجونسونولقاح.٪ 94.1بنسبةفعال)1273المرسال-الریبيالنوويحمض(

الحادةالكوفیدحاالتلمنع٪85وبنسبةالمتحدةالوالیاتفيالحادإلىالمعتدل١٩كوفید-لمنعوذلك٪ 72
.٪ 60-40بنسبةفعالالسنوياالنفلونزالقاحفإنالصورةولتوضیحالحیاةتھددوالتي

ما؟لقاحتلقيمنالرغمعلى١٩الكوفید-لقاحعلىالحصولیمكننيھل22س
وعلىخفیفةاإلصابةفستكونمرضتواذامالقاحأخذبعد١٩-الكوفیدلقاحعلىالحصولیمكنك

األرجح سوف تنجو من مرض خطیر او من الدخول الى المشفى.

ومودرنا؟بفایزرالمرسالالریبيالنوويحمضلقاحفيفيالمتبعةالتقنیةھيما23س
اللقاح، والتي تعطي التعلیمات لخالیانا لتكوین قطعإن تقنیة حمض النووي الریبي المرسال جدیدة في إنتاج

الشوكي) یحفز البروتین الشوكي جھازنا المناعيغیر مؤذیة تبدو مثل السطح الخارجي للفایرس ( البروتین
تحمینا في حال دخول الفایرس. الحقیقي الى اجسامنالیستجیب ویقوم بإنتاج األجسام المضادة والتي بدورھا

ألكثرالمرسالالریبيالنوويحمضتقنیةدراسةتمت حیث١٩بكوفید-إصابتكإلىتؤديالالطریقةھذه
من عشرة سنوات وما تزال مستخدمة في عالجات السرطان

 
النووي؟حمضيالمرسالالریبيالنوويحمضلقاحیعدل ھل24س

النووي الریبي المرسال اي تاثیر علىال، على الرغم من أن الحروف متشابھة فإنھ لیس لدى حمض
النووي ومن المھم معرفة أن حمض النوويحمضك النووي وال یمكن للقاح بفایزر او مودرنا تغیر حمضك

ساعة.٧٢خاللبالتناقصیبدأحیثالزوالسریعالمرسالالریبي
 

؟وجونسونجونسونلقاحفيالمتبعةالتقنیةماھي25س  
لتوصیل"26النوعمنالغدي"الفایرسیدعىمؤذغیرباردفایرسوجونسونجونسونلقاحیستخدم

.١٩بكوفیدبإصابتكالطریقةھذهتتسببالالتصرفلكیفیةجسمكإلىالتعلیمات

؟اللقاحتلقيخاللمن١٩بكوفید-أصابأنالممكنمنھل26س  
بعدوىبإصابتكمنھاايیتسببوال١٩الكوفید-لمكافحةاللقاحاتمنأنواعثالثةتطویرتملقدال،

فایرسعلىیحتويوالالمرسالالریبيالنوويحمضلقاحھوومودرنابفایزرمن فكل١٩الكوفید-
فایرسعلىیحتويالوأیًضامؤذغیرباردفایرسعلىوجونسونجونسونلقاحیحتوي١٩الكوفید-
الكوفید.

تعني بأن جسمك یؤدي عملھ ویقوم بتصنیعاي اعراض خفیفة تتضمن الشعور بعدم الراحة لوقت قصیر
األجسام المضادة ( ھذا مؤشر  جید)

؟اللقاحیؤمنھاالتيالحمایةمدةھيما27س
الطویل لفاعلیتھا . سنتمكن من معرفة ذلكالنعلم بعد ومازال ھناك الكثیر لنعرفھ عن اللقاحات والمدى

شاركوا بالتجارب الطبیة لمدة سنة كاملة.بحلول فصل الخریف القادم وذلك بعد مراقبة األشخاص الذین


