لقاحات كوفيد 19-ألعضاء خطة أوريغون الصحية
ما يجب عليك معرفته
■ اللقاحات تقي من المرض وتحافظ على سالمتك.
■ لقاحات كوفيد 19-متاحة مجانًا للجميع.
■ ال تتوقف عن عادات السالمة .سوف يستغرق األمر وقتًا حتى تصل اللقاحات إلى الجميع.
■ ستحصل أوريغون على كمية محدودة فور اعتماد لقاح جديد.
■ األشخاص الذين تزداد مخاطر إصابتهم بفيروس كوفيد 19-سيكونون أول من يحصل على اللقاح.
■ األشخاص الذين تقل مخاطر إصابتهم سيحصلون على اللقاح فور حصولنا على جرعات أخرى.
لقاحات كوفيد( 19-فيروس كورونا) في الطريق.
أول لقاحات كوفيد 19-يجري اعتمادها وتوزيعها في الواليات المتحدة .اللقاحات تقي من المرض وتحافظ على
سالمتك .اللقاحات تساعدك في حماية نفسك وأسرتك وجيرانك ومجتمعك.
ستحصل أوريغون على كمية محدودة فور اعتماد لقاح جديد.
عند اعتماد لقاحات كوفيد ،19-فإن كل دولة تحصل على كمية محدودة من الجرعات .هذا هو السبب في أن
أوريغون تعرض اللقاحات على األشخاص المعرضين لمخاطر أكبر في اإلصابة بفيروس كوفيد 19-أوالً.
سيتم أوال ً تقديم اللقاح إلى األشخاص المعرضين لخطر أكبر.
تضررا من فيروس كوفيد 19-سيحصلون أوالً على اللقاحات األولى .وفي والية أوريغون هم
األشخاص األكثر
ً
عمال الرعاية الصحية في الخطوط األمامية والمستجيبون في الخطوط األمامية الذين يتعرضون للفيروس في عملهم
واألشخاص الذين يعيشون ويعملون في دور رعاية المسنين طويلة األجل.
سوف يستغرق األمر وقت ًا حتى تصل اللقاحات إلى الجميع.
بمرور الوقت ،سيتم تصنيع المزيد من جرعات اللقاحات وسيتم توزيعها على واليتنا .األشخاص الذين تقل مخاطر
إصابتهم سيتلقون اللقاح فور حصولنا على جرعات أخرى.
تقوم والية أوريغون بالتنسيق بين هيئات الصحة العامة والرعاية الصحية والمجموعات المجتمعية لوضع خطة
لتوزيع اللقاحات .تعرف على المزيد حول خطة اللقاحات لوالية أوريغون.

يمكنك الحصول على هذا المحتوى بلغة أخرى ،أو بتنسيق حروف كبيرة ،أو بتنسيق آخر
يناسبك .اتصل على الرقم ( 800-273-0557الهاتف النصي .)711
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من المهم الحفاظ على السالمة .ال تتوقف عن عادات السالمة الجيدة.
التطعيم يعطينا األمل بأن الوباء سينتهي ،ولكن في الوقت نفسه نحتاج إلى مواصلة إجراءات السالمة لمنع الفيروس
من االنتشار:
■ ارتداء القناع
■ البقاء بعيدًا عن اآلخرين بمسافة  6أقدام على األقل
■ غسل اليدين جيدًا
■ تجنب التجمعات
■ البقاء بالمنزل عند المرض

األسئلة واإلجابات
من يحصل على اللقاح أوالً؟
لقاحات كوفيد 19-لسكان أوريغون

1

المجموعة األولى

من :عمال الرعاية المباشرة الذين
يتعرضون إلى الفيروس في العمل،
واألشخاص الذين يعيشون ويعملون
في دور الرعاية طويلة األجل

2

المجموعة الثانية

3

المجموعة الثالثة

من :هؤالء الذين يعملون مع
الجمهور وينفذون خدمات حيوية.

من :هؤالء المعرضون إلى مخاطر
أعلى.

أمثلة :المعلمون ،ومناولو األغذية،
وسائقو الحافالت

أمثلة :األشخاص المصابون بأمراض
مزمنة ،األشخاص فوق سن 65
عا ًما.

من اين أحصل على اللقاح:

من اين أحصل على اللقاح:

من اين أحصل على اللقاح:

في العمل ،مرافق الرعاية ال َمدي َدة

في العمل ،عيادات األطباء،
األحداث المجتمعية ،مواقع الصحة
العامة ،العيادات المتنقلة،
الصيدليات

عيادات األطباء ،العيادات،
الصيدليات ،مواقع الصحة العامة

التكلفة :مجانًا

التكلفة :مجانًا

التكلفة :مجانًا

أمثلة :المسعفون والممرضات وأمناء
المستشفيات

بعد أن تحصل هذه المجموعات الثالث على اللقاح ،سيتم إعطاؤه لكل فرد آخر.
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ماذا أفعل إذا كنت عامل رعاية مباشر أو كنت معرضًا إلى خطر أكبر؟
اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو إدارة الصحة المحلية.
ما تكلفة لقاح كوفيد19-؟
لقاحات كوفيد 19-متاحة مجانًا للجميع .قد يفرض بعض مقدمي الخدمة رسو ًما على الموعد.
هل ينبغي لي أخذ اللقاح إذا سبق لي اإلصابة بفيروس كوفيد19-؟
يمكنك الحصول على اللقاح حتى وإن أصبت بالفعل بفيروس كوفيد.19-
ي استخدام خطة أوريغون الصحية أو برنامج " CAWEMالرعاية الطبية في حاالت الطوارئ لغير
هل يتعين عل ّ
المواطنين" للحصول على لقاح؟
مضطرا إلى االشتراك في خطة أوريغون الصحية ( )OHPأو برنامج
ال ،سيتم إعطاء اللقاحات للجميع مجانًا .أنت لست
ً
 CAWEMأو تأمين صحي آخر.
ما المقصود باللقاح؟
اللقاحات هي األدوية التي تساعد جهاز المناعة في مكافحة العدوى بشكل أفضل وأسرع.
هل اللقاحات آمنة؟
لقاحات كوفيد 19-فعالة بنسبة  .%95اللقاحات تخضع إلى اختبارات دقيقة للتحقق من سالمتها.
هل تتخذ أوريغون إجراءات أخرى للتأكد من سالمة اللقاح؟
نعم ،أوريغون جزء من مجموعة عمل مراجعة السالمة العلمية الخاصة بكوفيد .19-هذا يمنح الوالية مزيدًا من
الحماية للتأكد من أن لقاحات كوفيد تستوفي أعلى معايير السالمة قبل إعطائها إلى سكان والية أوريغون.
كيف أعرف اللقاحات األخرى الموجودة في أوريغون؟
يمكنك معرفة المزيد والحصول على تحديثات من صفحة لقاح كوفيد 19-الخاصة بأوريغون.

www.OHP.Oregon.gov
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