إدارة الصحة العامة

حقائق حول لقاح كوفيد19-
الخوف :يجب أال يحصل األشخاص الذين يعانون من ردود فعل تحسسية شديدة على لقاح شركة فايزر/بيونتك
الحقيقة :ال تعني الحساسية تجاه شيء ما أن لديك حساسية تجاه اآلخر .يجب ا
أال يتلقى األشخاص الذين
يعانون من رد فعل تحسسي تجاه أحد مكونات لقاح كوفيد.19-

الخوف :تم طرح اللقاح في السوق بسرعة ولم يتم اختبار سالمته بشكل كافٍ
الحقيقة :تم تقييم لقاحات كوفيد 19-على نطاق واسع في تجارب سريرية واسعة النطاق .وستسمح إدارة
الغذاء والدواء األمريكية باستخدامها فقط بعد مراجعة هذه البيانات.

الخوف :يمكن أن يُسبب لقاح كوفيد 19-العقم
الحقيقة :ليس هناك دليل يثبت العقم كأثر جانبي
للقاح كوفيد.19-
الخوف :يُقلل اللقاح من األعراض فقط ولكنه ال يمنع اإلصابة بفيروس كوفيد أو انتشاره.
الحقيقة :أظهرت التجارب أن اللقاحات تقي من اإلصابة بمرض كوفيد ،19-لكن لم يتم تقيِّيمها للتأكد مما
إذا كانت تمنع اإلصابة بالعدوى أو تمنع انتقالها .ال نعرف حتى اآلن ما إذا كانت اللقاحات تمنع
اإلصابة بالعدوى أو تمنع انتقالها.
الخوف :سيكون اللقاح إلزاميًا.
الحقيقة :عندما يُصراح باستخدام لقاح في حاالت الطوارئ ،فيجب أن يوافق المرضى على تلقيه .وال توجد
خطط لفرض لقاح كوفيد.19-
الخوف :اآلثار الجانبية للقاح أسوأ من اآلثار الجانبية لإلصابة بمرض كوفيد.19-
الحقيقة :يمكن أن يُسبب لقاح كوفيد 19-ألمًا في موضع الحقن وصداعً ا وآالمًا في العضالت .تبدو هذه
اآلثار الجانبية أكثر شد ًة من معظم اللقاحات ولكنها تختفي في غضون يوم أو يومين .في حين أن
مرض كوفيد 19-يمكن أن يكون خفيفًا ،إال أنه قد يكون شديدًا جدًا أو حتى مميتًا.
الخوف :لن يُساعد اللقاح جسمك في بناء المناعة بنفس طريقة اإلصابة بالفيروس.
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الحقيقة :يبني الجسم مناعة ضد فيروس كوفيد بطريقة مختلفة باستخدام اللقاح عن اإلصابة بالعدوى .لكن
اللقاح يساعد في بناء المناعة دون االضطرار إلى اإلصابة بالمرض ،والذي يمكن أن يكون
خطيرً ا بل ومميتًا.
الخوف :اللقاحات المصنوعة من الحمض النووي الريبوزي المرسال ( )mRNAأخطر من اللقاحات األخرى.
الحقيقة :يبدو أن اللقاحات المصنوعة من الحمض النووي الريبوزي المرسال ( )mRNAتُسبب آثارً ا
جانبية قصيرة المدى أكثر من العديد من اللقاحات األخرى .لكن ال يبدو أن هذه اآلثار الجانبية
تدوم.

الخوف :اللقاحات المصنوعة من الحمض النووي الريبوزي المرسال ( )mRNAيمكن أن تغير حمضك النووي
الحقيقة :تعمل اللقاحات المصنوعة من الحمض النووي الريبوزي المرسال عن طريق تعليم الخاليا في
الجسم كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية ،وفقًا لمراكز مكافحة األمراض والوقاية
منها .لن يتفاعل الحمض النووي الريبوزي المرسال المحقون في جسمك مع الحمض النووي
داخل خالياك أو يؤثر عليه.

الخوف :إذا أصبت بفيروس كوفيد 19-وتعافيت ،فلست بحاجة إلى الحصول على اللقاح
الحقيقة :نظرً ا للمخاطر الصحية الشديدة المرتبطة بالمرض وحقيقة إمكانية اإلصابة بالمرض ثانية ،فقد
يُنصح األشخاص بالحصول على لقاح كوفيد 19-حتى لو أصيبوا بالمرض من قبل.

الخوف :بمجرد حصولي على لقاح كوفيد ،19-يمكنني إيقاف تدابير السالمة األخرى مثل ارتداء القناع والتباعد الجسدي
الحقيقة :على الرغم من أن اللقاح قد يمنعك من اإلصابة بالمرض ،إال أنه من غير المعروف بعد ما إذا كان
بإمكانك حمل ونقل الفيروس لآلخرين بعد الحقن باللقاح .حتى نعرف المزيد ،من األفضل
االستمرار في تدابير السالمة مثل ارتداء القناع والتباعد الجسدي.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغ ًة أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن
أن توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف النصي  711أو عبر البريد اإللكتروني
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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