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 .1رسالة من هيئة صحة أوريغون
تشكرك هيئة صحة أوريغون على مساعدة كبار السن في تلقي التطعيم .سنستمر في اإلضافة إلى مجموعة العالج هذه.
يكمن هدفنا في إرسال تحديثات مرتين أسبوعيًا بالمعلومات األكثر صلة.
نحتاج إلى مساعدتك لضمان حصول كبار السن على المعلومات التي يحتاجونها للحصول على لقاحات كوفيد .19-في
 8فبراير  ،2021يمكن للبالغين الذين تبلغ أعمارهم  80عا ًما فما فوق البدء في تلقي التطعيم ضد كوفيد .19-سيصبح
كبار السن الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما أو أكثر مؤهلين للحصول على اللقاح خالل األسابيع الثالثة التالية .سيكون
جميع البالغين الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما فأكثر مؤهلين للحصول على اللقاح بحلول نهاية فبراير.
إن اللقاحات شحيحة .يوجد أكثر من  750.000شخص تبلغ أعمارهم  65عا ًما أو أكثر في أوريغون .سيتمكن كل
مواطن من كبار السن في أوريغون من الحصول على لقاح ،لكن لن يتمكن معظم كبار السن من الحصول على
الحقن لعدة أسابيع.

في األسابيع المقبلة ،نعلم أنه سيكون هناك عدد أكبر من كبار السن الذين يريدون التطعيم أكثر من عدد اللقاحات
المتوفرة .نحن نطلب مساعدتك في تحديد التوقعات مع كبار السن .في حين ال يمكن لمقدمي اللقاحات تحديد موعد
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لكل كبار السن بمجرد إبداء رغبتهم في ذلك ،إال أنه يمكننا منحهم طرق مختلفة للحصول على معلومات اللقاح
واألحداث.
في  8فبراير  ،2021ستطلق هيئة صحة أوريغون أداة جديدة على موقع covidvaccine.Oregon.gov
تُسمى ( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في أوريغون) .ستسمح هذه األداة لألشخاص

بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل للحصول على تنبيهات عبر البريد اإللكتروني أو
إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل للتطعيم ،ستساعد هذه األداة في توجيه المستخدمين إلى أحداث
اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة لجميع مواطني أوريغون .ال يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكا ًنا
في خط التطعيم" محددًا .بمجرد التأهل ،يمكن للمستخدمين الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص
باللقاح في منطقتهم.
قامت مقاطعات مولتنوماه وواشنطن وكالكاماس وكولومبيا وماريون بإنشاء أدوات أكثر مركزية لتحديد مواعيد
التطعيم .تم العثور على هذه األدوات من خالل أداة معلومات اللقاح ( ،)Chat Botوهي خانة برتقالية موجودة في
الجهة السفلية اليمنى من موقع covidvaccine.oregon.gov.طلبت عدة مقاطعات أن تستمر هذه األداة في
خدمة هذا الغرض حتى تتوفر هذه الوظيفة في  Get Vaccinated Oregonفي األسابيع القادمة .تتوفر األداة
باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية.
نأمل أن يساعد هذا في تقليل االرتباك واإلحباط ألننا نعمل معًا لدعم كبار السن في وقت ال تزال فيه اللقاحات في حالة
نقص شديد في الواليات المتحدة وهنا في أوريغون.
حصل أكثر من  115000شخص تبلغ أعمارهم  60عا ًما وأكثر على لقاح بالفعل بسبب وضعهم كعامل رعاية صحية،
أو معلم ،أو ضمن مجموعة أخرى مؤهلة بالفعل .ويقدر مسؤولو الصحة بالوالية أن تطعيم أكثر من  7بالغين من كل
 10بالغين تبلغ أعمارهم  65عا ًما وأكثر سيستغرق أسابيع .يوجد أدناه رسم بياني يشرح الوضع الحالي إلجمالي
األشخاص المؤهلين للحصول على اللقاح مقابل إجمالي مخزون اللقاح التراكمي بمرور الوقت هنا في أوريغون:
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توقعات عالية المستوى
إمداد الجرعة األولى مقابل المجموعة المؤهلة
 %75من األشخاص
المؤهلين تلقوا التطعيم

عدد األشخاص المؤهلين لتلقي التطعيم

كبار السن المؤهلون الذين
يبلغون من العمر  80+عا ًما
المعلمون المؤهلون

المرحلة 1أ

 18أبريل

 11أبريل

 4أبريل

 28مارس

 21مارس

 14مارس

 7مارس

 28فبراير

 21فبراير

 14فبراير

 7فبراير

 31يناير

 24يناير

 17يناير

 10يناير

 3يناير

 27ديسمبر

 20ديسمبر

 13ديسمبر

أسبوع
الجرعات األولى التراكمية

المجموعات المؤهلة

سيكون جميع كبار السن مؤهلين للحصول على اللقاح بحلول نهاية فبراير.فيما يلي التواريخ التي يمكن للبالغين
الذين يبلغون من العمر  65عا ًما أو أكثر البدء في تلقي التطعيم:
المرحلة

العدد التقريبي للبالغين

متى

من

1ب ،المجموعة 2

168,000

 8فبراير

 80عا ًما فما فوق

1ب ،المجموعة 3

134,000

 15فبراير

 75عا ًما فما فوق

1ب ،المجموعة 4

206,000

 22فبراير

 70عا ًما فما فوق

1ب ،المجموعة 5

258,000

 1مارس

 65عا ًما فما فوق
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يمكنك المساعدة في تحسين عملية التطعيم لكبار السن.
أعطت أوريغون األولوية لحماية كبار السن منذ بداية الجائحة .في حين أن كل حالة وفاة كوفيد مأساوية ،فإن
أوريغون لديها ثاني أقل معدل إصابة بعدوى كوفيد 19-بين كبار السن ،وثالث أقل معدل وفيات بين كبار السن في
الدولة.
تساعد شراكتك في إنقاذ األرواح .نحن ملتزمون بمشاركة المعلومات معك بينما نواصل طرح برنامج التطعيم في
شكرا لك على كل ما تنجزه.
أوريغون.
ً

 .2نقاط الحوار لكبار السن
فيما يلي العديد من نقاط الحوار التي يمكنك استخدامها إلبالغ كبار السن بها.
• لقد تسببت الجائحة في خسائر هائلة عند كبار السن .تعطي خطة اللقاح الخاصة بالوالية األولوية لكبار
السن ألنهم قد يواجهون عواقب صحية مهددة للحياة إذا تعرضوا لإلصابة بالفيروس.
• سيتمكن كل مواطن من كبار السن في أوريغون من الحصول على التطعيم ،لكن لن يتمكن معظمهم من
الحصول على اللقاحات لعدة أسابيع.
 oمن فضلك تحلى بالصبر.
 oسيكون هناك عدد أكبر من كبار السن الذين يريدون التطعيم بشكل يفوق كمية اللقاح المتوفرة .يعتقد
مسؤولو الصحة بالوالية أن األمر سيستغرق أسابيع من أجل توفير التطعيم الكافي ألكثر من  7بالغين
من كل  10بالغين تبلغ أعمارهم  65عا ًما وأكثر .
 oهذا يعني أنك قد تكون في مجموعة يمكنها الحصول على لقاح ،ولكن ال يزال عليك االنتظار.
يتوقف كل هذا على عدد اللقاحات التي ترسلها الحكومة الفيدرالية إلى واليتنا.
فورا .إن اللقاحات شحيحة لكن تحصل الوالية كل أسبوع على جرعات
• من المحتمل أال تحصل على موعد ً
أكثر .في النهاية ،كل من يريد موعدًا للقاح سيحصل عليه ،لكن سيستغرق األمر وقتًا .في حين ال يمكن
لمقدمي اللقاحات تحديد موعد بمجرد إبداء رغبتهم في ذلك ،إال أنه يمكننا منحهم طرق مختلفة للحصول
على معلومات اللقاح واألحداث.
هناك طريقتان رئيسيتان يمكنك من خاللهما التعرف على معلومات بشأن تلقي التطعيم:
• ميزات جديدة على covidvaccine.Oregon.gov:يبرز موقع التطعيم الخاص بهيئة صحة
ضا أداة جديدة
أوريغون حقائق حول لقاحات كوفيد.19-
اعتبارا من  8فبراير  ،2021يتضمن الموقع أي ً
ً
( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في أوريغون) .ستسمح هذه األداة لألشخاص
بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل للحصول على تنبيهات عبر البريد
اإللكتروني أو إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل للتطعيم ،ستساعد هذه األداة في
توجيه المستخدمين إلى أحداث اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة لجميع مواطني أوريغون .ال
يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكانًا في خط التطعيم” محددًا .بمجرد التأهل ،يمكن للمستخدمين
الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص باللقاح في منطقتهم.
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اعتبارا من  5فبراير 2021 ،سيتم تحديث معلومات اللقاح حسب المقاطعة من جديد على
▪
ً
موقعنا على  covidvaccine.Oregon.govلتضمين معلومات محددة حول المكان
الذي يمكن فيه لكبار السن الحصول على اللقاح في منطقتهم.
ضا لكبار السن في أوريغون إرسال رسالة نصية إلى  ORCOVIDعلى
○ 211:يمكن أي ً
الرقم  898211للحصول على تحديثات نصية( SMS /باإلنجليزية واإلسبانية فقط) أو
إرسال بريد إلكتروني إلى ORCOVID@211info.org.إذا لم تتمكن من الحصول
على إجابة لسؤالك بشأن لقاح كوفيد 19-على الموقع اإللكتروني أو عبر رسالة نصية أو
بالبريد اإللكتروني ،فاتصل بمركز االتصال على الرقم  211أو  ،6155-698-866-1وهو
مفتوح من الساعة  6صبا ًحا حتى  7مسا ًء يوميًا ،بما في ذلك في العطالت .يُرجى العلم أن
أوقات االنتظار قد تكون طويلة بسبب كثرة المكالمات .ويوجد خيار لمعاودة االتصال بدالً من
االنتظار على الهاتف (باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية) .كما تتوفر ترجمة مجانية لجميع اللغات
األخرى .الهاتف النصي :اتصل على الرقم  711أو .6155-698-866-1
لماذا ينبغي أن تحصل على لقاح كوفيد؟
• يمكنك حماية نفسك والمساعدة في وقف الجائحة عن طريق الحصول على لقاح كوفيد .يُعد التطعيم ضد
كوفيد 19-أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وأسرتك وأولئك المقربين منك ومجتمعك.
• نتفهم أن بعض األشخاص قد يكونوا قلقين بشأن اللقاحات ولديهم أسئلة بشأنها ،ولكن قد تبين أن تلك
اللقاحات آمنة وفعالة .لقد منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAتصاريح استخدام الطوارئ
( )EUAللقاحات كوفيد 19-ألن البيانات المستمدة ،من التجارب السريرية الكبيرة ،أظهرت أنها آمنة
وفعالة .تفوق الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح األضرار المعروفة والمحتملة من اإلصابة بكوفيد.19-
• كلما زاد عدد األشخاص الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد ،19-كان ذلك أفضل للجميع .عندما يتم تطعيم عدد
كافٍ من األشخاص ،سنكون قادرين على رؤية أحبائنا واستعادة بعض الحياة الطبيعية إلى حياتنا.
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من يمكنه الحصول على لقاح كوفيد؟ متى؟
• هناك عدة فئات من المجموعات مؤهلة لتلقي اللقاح حاليًا
 oتضمنت المرحلة 1أ مقدمي الرعاية الصحية والمجموعات األخرى ،يُرجى زيارة
 covidvaccine.Oregon.govللحصول على قائمة مفصلة بالمجموعات المؤهلة.
 oتتضمن المرحلة 1ب معلمين وموظفين من القطاعين العام والخاص من رياض األطفال حتى نهاية
التعليم الثانوي ،ومقدمي رعاية األطفال والموظفين ،ومعلمي وموظفي الطفولة المبكرة.
• يُرجى زيارة موقعنا على  covidvaccine.Oregon.govلالطالع على القائمة الكاملة للمجموعات
المؤهلة للمرحلة 1أ والزيارة هنا لالطالع على أحدث مخطط المعلومات حيث تصبح المجموعات مؤهلة.
فيما يلي التواريخ التي يمكن للبالغين الذين يبلغون من العمر  65عا ًما فما فوق تلقي التطعيم فيها:

المرحلة

متى

من

1ب ،المجموعة 2

 8فبراير 2021

 80عا ًما فما
فوق

1ب ،المجموعة 3

 15فبراير 2021

 75عا ًما فما
فوق

1ب ،المجموعة 4

 22فبراير 2021

 70عا ًما فما
فوق

1ب ،المجموعة 5

 1مارس 2021

 65عا ًما فما
فوق
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مخطط المعلومات

فيما يلي مخطط معلومات يوضح المجموعات المؤهلة لتلقي التطعيم اآلن .يُرجى الضغط على الصورة أدناه
اعتبارا من  10فبراير .2021
لمشاهدة أحدث إصدار .كانت الصورة الثابتة أدناه محدثة
ً

كيف يمكن لكبار السن الحصول على لقاح كوفيد19-؟
• في الوقت الحالي ،يتم تطعيم البالغين المؤهلين في سلطات الصحة العامة المحلية أو شركائهم،
والمستشفيات ،وأحداث التطعيم ،وبعض الصيدليات (وفي مواقع الرعاية طويلة األجل).
• دار المسنين ،ومرافق الرعاية الدائمة وغيرها من مرافق الرعاية طويلة األجل المرخصة :يقوم شركاء
الصيدلة بتطعيم المقيمين والموظفين في معظم المرافق المرخصة لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة.
يمكن للمقيمين (أو أفراد األسرة) أن يسألوا مشغل المرفق عن موعد تلقيهم اللقاح في عيادة التطعيم.
نظرا لمحدودية العرض ،من المحتمل أال يحصل مقدم الرعاية األولية المتابع لك (عيادة
• في الوقت الحاليً ،
طبيبك) على اللقاحات.
• “ميزات جديدة” على covidvaccine.Oregon.gov:يبرز موقع التطعيم الخاص بهيئة صحة
ضا أداة جديدة
أوريغون حقائق حول لقاحات كوفيد.19-
اعتبارا من  8فبراير  ،2021يتضمن الموقع أي ً
ً
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( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في أوريغون) .ستسمح هذه األداة لألشخاص
بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل للحصول على تنبيهات عبر البريد
اإللكتروني أو إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل للتطعيم ،ستساعد هذه األداة في
توجيه المستخدمين إلى أحداث اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة لجميع مواطني أوريغون .ال
يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكانًا في خط التطعيم” محددًا .بمجرد التأهل ،يمكن للمستخدمين
الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص باللقاح في منطقتهم.
اعتبارا من  5فبراير 2021 ،سيتم تحديث معلومات اللقاح حسب المقاطعة من جديد على موقعنا
o
ً
على  covidvaccine.Oregon.govلتضمين معلومات محددة حول المكان الذي يمكن فيه
لكبار السن الحصول على اللقاح في منطقتهم.

 .3اعرف قبل أن تذهب
فيما يلي بعض النصائح لمشاركتها مع كبار السن عندما يكونون قادرين على تلقي التطعيم .مرة أخرى ،نشجعك
على تحديد توقعات واضحة مفادها أنه قد يستغرق األمر عدة أسابيع قبل أن يتم تطعيمهم.
• لقاحات كوفيد19 -آمنة وفعالة .

○ اللقاح هو الوقاية .يجعل اللقاح جسمك أقوى لمحاربة كوفيد ،19-وقد يساعدك على تجنب اإلصابة
بمرض خطير حتى إذا أصبت بكوفيد.19-
○ ال يمكنك اإلصابة بكوفيد 19-من اللقاح.
• ستكون لقاحات كوفيد 19-مجانية لك.

مضطرا إلى االشتراك في التأمين الصحي .إذا كان
○ لن تكبدك لقاحات كوفيد 19-أي تكلفة .لست
ً
لديك تأمين صحي ،فقد يفرض مقدمو اللقاح على شركة التأمين الخاصة بك رسو ًما إدارية مقابل
إعطائك اللقاح .هذا يعني أنه قد تُسأل عن معلومات التأمين الخاصة بك عندما تحصل على لقاح
كوفيد.19-
• احترس من عمليات االحتيال.

○ لن يطلب مسؤولو الصحة العامة ومقدمو الرعاية الصحية أبدًا أي أموال أو حسابك المصرفي أو
بطاقة االئتمان أو رقم الضمان االجتماعي لديك .كما تُعد عروض بيع جرعات اللقاح أو شحنها
عملية احتيال.
بعد التطعيم
• تحتاج إلى تلقي جرعتين من اللقاح.

○ بالنسبة لمعظم أنواع اللقاح ،ستحتاج إلى أخذ حقنتين .تأخذ الحقنة الثانية بعد  3أو  4أسابيع من
أخذك الحقنة األولى .من المهم بالنسبة لك أخذ كلتا الحقنتين حتى يعمل اللقاح.
○ تحدث إلى الشخص الذي أعطاك الحقنة األولى عن ميعاد أخذ الحقنة الثانية .يجب أن تتلقى جرعتك
الثانية في نفس المكان الذي تلقيت فيه الجرعة األولى .افعل ذلك ما لم تطلب منك الممرضة أو
الطبيب تلقي جرعتك الثانية في مكان آخر.

 8من 18

• ستظل بحاجة إلى ارتداء كمامة وممارسة التباعد الجسدي بعد تلقي اللقاح في الوقت الحالي.

○ ال يمكن أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من األشخاص .لكننا ال نعرف حتى
اآلن ما إذا كان الشخص الذي أخذ كلتا الحقنتين ال يزال بإمكانه نشر كوفيد .19-ال نريدك أن تنشره
إلى األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد .من المهم اتباع ما يلي:
■ االستمرار في ارتداء الكمامة
■ ابقَ بعيدًا عن اآلخرين بمسافة  6أقدام
■ غسل اليدين جيدًا
■ عدم قضاء الوقت مع أشخاص ال تعيش معهم
■ قصر المخالطة الوثيقة على األشخاص الذين يعيشون في منزلك
• بعد تلقي التطعيم ضد كوفيد ،19-قد تعاني من بعض اآلثار الجانبية.

○ غالبًا ما تعني هذه اآلثار الجانبية أن اللقاح يعمل بفعالية للحفاظ على صحة جسمك .بعد الحصول
على لقاح كوفيد ،19-من المحتمل أنك ستعاني من ألم في الذراع .قد تعاني من آالم في العضالت،
أو آالم في المفاصل ،أو تعب ،أو صداع ،أو قشعريرة ،أو ربما حمى( .الحمى أقل شيو ًعا).
○ قد تمنعك هذه اآلثار الجانبية أحيا ًنا من ممارسة أنشطتك العادية لبضعة أيام .يجب أن تختفي معظم
هذه اآلثار الجانبية في غضون أيام قليلة.
• لقد طورت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCأداة جديدة ،هي .v-safe
○ تساعدك  V-safeعلى تتبع أي آثار جانبية قد تكون لديك واإلبالغ عنها .يمكن ألداة V-safe

تذكيرك بموعد أخذ جرعتك الثانية .يجب أن يمنحك موقع التطعيم الخاص بك مزيدًا من المعلومات
حول  .V safeيمكنك معرفة المزيد عن  V-safeوهي أداة فحص الحالة الصحية في مرحلة ما
بعد تلقي التطعيم

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/vaccines/safety/vsafe.html.
• سيعطيك مقدم اللقاح لديك بطاقة تطعيم – ال تفقدها!

○ تخبرك هذه البطاقة بلقاح كوفيد 19-الذي حصلت عليه ،وتاريخ ومكان حصولك عليه ،وموعد
الجرعة الثانية.

 .4األسئلة الشائعة
فيما يلي بعض األسئلة التي قد تتلقاها من كبار السن .من المهم تحديد التوقعات مقد ًما بأنه فقط ال توجد كميات كافية
من اللقاح ،ومن المحتمل أن يستغرق األمر عدة أسابيع قبل أن يتمكنوا من تلقي التطعيم.
 .1أين يمكنني تلقي التطعيم؟ إن اللقاحات شحيحة ،ولكن في النهاية سيكون هناك ما يكفي لكل من يريد اللقاح.
في الوقت الحالي ،تشمل األماكن التي تقدم اللقاحات — عندما تحصل عليها — سلطات الصحة العامة
المحلية أو شركائها والمستشفيات وأحداث التطعيم .عند زيادة مخزون اللقاح ،قد تتمكن من الحصول على
نظرا لمحدودية العرض ،من المحتمل أال يحصل مقدم الرعاية
التطعيم في أماكن أخرى .في الوقت الحاليً ،
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ضا عن أحداث التطعيم في األخبار .ستوفر لك
األولية المتابع لك (عيادة طبيبك) على اللقاحات .قد تسمع أي ً
هذه األحداث طريقة لتحديد موعد من أجل أخذ حقنتك.
 .2كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت مؤهالً لتلقي التطعيم؟ انتقل إلى covidvaccine.Oregon.gov
صممت
واستخدم األداة الجديدة ( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في أوريغون)ُ .
هذه األداة لمساعدتك على فهم ما إذا كنت مؤهالً لتلقي التطعيم أم ال .ستريد التسجيل للحصول على آخر
المستجدات حول فرص التطعيم .إذا كنت بحاجة إلى مساعدة في التسجيل ،فاطلب من شخص ما المساعدة
أو تواصل مع :211
 .aأرسل رسالةً نصيةً بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
 .bارسل بريدًا إلكترونيًا إلى ORCOVID@211info.org
 .cاتصل على 211
اعتبارا من  8فبراير ،هنا قائمة بالمجموعات التي يمكنها تلقي التطعيم .لن يتمكن
 .3متى يمكنني تلقي التطعيم؟
ً
معظم كبار السن من الحصول على مواعيد للقاح في األسابيع القليلة القادمة .لقد انتظرتَ وقتًا طويالً .من
الصعب االنتظار ولكن نطلب منك رجا ًء التحلي بالصبر .نحن نعتمد على إمدادات اللقاحات الفيدرالية .ال
تزال بعض المقاطعات تطعم البالغين المؤهلين اآلخرين وإمدادات اللقاحات الفيدرالية شحيحة.
 .4أين يمكنني الحصول على المزيد من المعلومات؟
انتقل إلىcovidvaccine.Oregon.gov.
أرسل رسالةً نصيةً بها كلمة  ORCOVIDإلى  898211للحصول على آخر المستجدات في شكل رسائل
نصية( SMS/اإلنجليزية واإلسبانية فقط).
أرسل رسالة بريد إلكتروني إلى ORCOVID@211info.org.
إذا لم تتمكن من الحصول على إجابة لسؤالك بشأن لقاح كوفيد 19-على الموقع اإللكتروني أو عبر رسالة
نصية أو بالبريد اإللكتروني ،فاتصل بمركز االتصال على الرقم  211أو  .6155-698-866-1فهو متاح
من الساعة  6صبا ًحا حتى  7مسا ًء يوميًا بما في ذلك أيام العطالت .قد تكون أوقات االنتظار طويلة بسبب
كثرة المكالمات .يوجد خيار لمعاودة االتصال بدالً من االنتظار على الهاتف .يتم التحدث باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية في مركز االتصال .كما تتوفر ترجمة مجانية لجميع اللغات األخرى .الهاتف النصي :اتصل على
الرقم  711أو .6155-698-866-1
“ميزات جديدة” على covidvaccine.Oregon.gov:يبرز موقع التطعيم الخاص بهيئة
ضا
صحة أوريغون حقائق حول لقاحات كوفيد.19-
اعتبارا من  8فبراير  ،2021يتضمن الموقع أي ً
ً
أداة جديدة (Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في أوريغون) .ستسمح هذه
األداة لألشخاص بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل للحصول على
تنبيهات عبر البريد اإللكتروني أو إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل للتطعيم،
ستساعد هذه األداة في توجيه المستخدمين إلى أحداث اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة
لجميع مواطني أوريغون .ال يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكانًا في خط التطعيم” محددًا.
بمجرد التأهل ،يمكن للمستخدمين الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص باللقاح في
منطقتهم.
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اعتبارا من  5فبراير 2021 ،سيتم تحديث معلومات اللقاح حسب المقاطعة من جديد
■
ً
على موقعنا على  covidvaccine.Oregon.govلتضمين معلومات محددة حول
المكان الذي يمكن فيه لكبار السن الحصول على اللقاح في منطقتهم.
المعرف الذي يجب إحضاره معي إلثبات أهليتي لتلقي التطعيم؟ ال تتطلب هيئة صحة أوريغون دليالً
 .5ما هو
ّ
صا ما قد تم تطعيمه مؤهل لذلك ،وال تخطط لطلب التحقق من مقدمي التطعيم .قد يطلب مقدمو
على أن شخ ً
اللقاح أنفسهم من الفرد أن يعلن ،من خالل تصريح شفهي أو بطريقة أخر ،أنه ضمن مجموعة مؤهلة قبل أن
يتلقى اللقاح .سيحصل األشخاص على دليل بأنه قد تم تطعيمهم .ال تفقد البطاقة التي حصلت عليها.
 .6ما تكلفة الحصول على اللقاح؟ هل أحتاج إلى تأمين للحصول على لقاح؟ ستكون لقاحات كوفيد مجانية لك.
مضطرا إلى االشتراك في التأمين الصحي .إذا كان لديك تأمين صحي ،فقد يفرض مقدمو اللقاح على
لست
ً
شركة التأمين الخاصة بك رسو ًما إدارية مقابل إعطائك اللقاح .هذا يعني أنه قد يُطلب منك عن معلومات
التأمين الخاصة بك عندما تحصل على لقاح كوفيد .ال يمكن لمقدمي اللقاحات تحصيل رسوم منك مقابل
إعطائك لقاح ،ولكن من المهم أن تقدّم معلومات التأمين الخاصة بك إذا كان لديك تأمين صحي.
 .7أحتاج إلى المساعدة في الوصول إلى عيادة اللقاح .هل يمكنني توفير وسيلة نقل للحصول على التطعيم؟
عضوا في خطة  Oregon Health Planوتحتاج إلى وسيلة نقل للحصول على
كيف أرتب لذلك؟ إذا كنت
ً
لقاح ،فإن خدمات وسائل النقل مجانية .ابحث عن خدمات وسائل النقل التابعة لـ  OHPفي منطقتك .يمكنك
ضا االتصال بـخطة CCOلديك .
أي ً
 .8هل سأضطر إلى االنتظار في طابور؟ ستطلب منك العديد من مواقع وأحداث التطعيم التسجيل المسبق حتى
ضا على التأكد من أن مواقعها متاحة
يتمكنوا من إدارة تدفق المرضى بأمان .تعمل مواقع اللقاحات الكبيرة أي ً
لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة ،وخاصةً أولئك الذين يعانون من مشاكل في التحرك .ولكن قد تضطر
ضا إلى االنتظار .نحن نشجعك على التخطيط مقد ًما وسؤال مسؤول موقع التلقيح عن تسهيالت إذا كنت
أي ً
بحاجة إليها.
لدي مقدم رعاية يساعدني في تلبية احتياجات الرعاية الصحية ومواعيد الطبيب .هل يمكنه أيضًا الحصول
.9
ّ
ضا .إذا كان مقدم الرعاية المتابع
على التطعيم إذا جاء معي؟ فقط إذا كان مقدم الرعاية المتابع لك مؤهالً أي ً
لك جز ًءا من مرحلة مؤهلة ،فيمكنه تلقي التطعيم في أي وقت .إذا لم يكن كذلك ،فهذا يعني أنه غير مؤهل
للحصول على اللقاح بعد.
أسئلة بخصوص إعطاء اللقاح
 .10ماذا يحدث بعد أن أحصل على اللقاح؟ ستظل بحاجة إلى ارتداء كمامة وممارسة التباعد الجسدي بعد تلقي
اللقاح في الوقت الحالي .ال يمكن أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من األشخاص .ال
نعرف حتى اآلن ما إذا كان الشخص الذي أخذ كلتا الحقنتين ال يزال بإمكانه نشر كوفيد .19-ال نريدك أن
تنشره إلى األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد .من المهم االستمرار في ارتداء الكمامة ،واالبتعاد بمسافة
 6أقدام عن اآلخرين ،وغسل يديك ،وعدم قضاء الوقت مع أشخاص ال تعيش معهم.

 11من 18

ستحتاج أيضًا إلى تلقي جرعتين من اللقاح .بالنسبة لمعظم أنواع اللقاح ،ستحتاج إلى أخذ حقنتين .تأخذ
الحقنة الثانية بعد  3أو  4أسابيع من أخذك الحقنة األولى .من المهم بالنسبة لك أخذ كلتا الحقنتين حتى يعمل
اللقاح .تحدث إلى الشخص الذي أعطاك الحقنة األولى عن ميعاد أخذ الحقنة الثانية .يجب أن تتلقى جرعتك
الثانية في نفس المكان الذي تلقيت فيه الجرعة األولى .افعل ذلك ما لم تطلب منك الممرضة أو الطبيب تلقي
جرعتك الثانية في مكان آخر .أنت بحاجة إلى التأكد من أن جرعتك الثانية هي نفس العالمة التجارية
لجرعة اللقاح األولى.
 .11ماذا لو تعرضت لفيروس كوفيد 19-بعد جرعتي األولى؟ إذا تعرضت لإلصابة بكوفيد ،فيجب عليك اتباع
إرشادات الصحة العامة والبقاء في المنزل لمدة  14يو ًما حتى إذا كنت قد أخذت الحقنة األولى.
 .12إلى متى سأحتاج إلى المالحظة بعد حصولي على اللقاح؟ ستتم مالحظتك لمدة  15إلى  30دقيقة .هذا
يعني أنك بحاجة إلى االنتظار في المكان الذي أخذت فيه الحقنة حتى يتمكن مقدم اللقاح من مراقبتك للتأكد
من أنك على ما يرام.
 .13ما اآلثار الجانبية للقاح؟ بعد الحصول على لقاح كوفيد ،19-من المحتمل أنك ستعاني من ألم في الذراع.
قد تعاني من آالم في العضالت ،أو آالم في المفاصل ،أو تعب ،أو صداع ،أو قشعريرة ،أو ربما حمى.
عا) .هذا يعني غالبًا أن اللقاح يعمل بفعالية للحفاظ على صحة جسمك .هذه عالمات طبيعية
(الحمى أقل شيو ً
على أن جسمك يبني الوقاية .قد تمنعك هذه اآلثار الجانبية أحيانًا من ممارسة أنشطتك العادية لبضعة أيام.
يجب أن تختفي معظم هذه اآلثار الجانبية في غضون أيام قليلة.
 .14بمن علي االتصال إذا كنت أعاني من آثار جانبية :موقع التطعيم أم مقدم الرعاية األولية المتابع لي؟
اآلثار الجانبية شائعة بعد الحصول على تطعيم كوفيد .19-إذا كانت لديك مخاوف بشأن أي آثار جانبية بعد
مغادرة موقع التطعيم ،فيجب عليك االتصال بمقدم الرعاية األولية المتابع لك .أو يمكنك الذهاب إلى مرفق
رعاية عاجلة أو مرفق طوارئ.
 .15هل سأحتاج إلى ارتداء قناع وااللتزام بالتباعد الجسدي؟ ستظل بحاجة إلى ارتداء كمامة وممارسة التباعد
الجسدي بعد تلقي اللقاح في الوقت الحالي .ال يمكن أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى يتم تطعيم عدد كافٍ
من األشخاص .مع ذلك ،ال نعرف حتى اآلن ما إذا كان الشخص الذي أخذ كلتا الحقنتين ال يزال بإمكانه
نشر كوفيد .19-ال نريدك أن تنشره إلى األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بعد .من المهم االستمرار في
ارتداء الكمامة ،واالبتعاد بمسافة  6أقدام عن اآلخرين ،وغسل يديك ،وعدم قضاء الوقت مع أشخاص ال
تعيش معهم.

5.قالب بريد إلكتروني
يمكن استخدام قالب البريد اإللكتروني هذا وتكييفه مع احتياجاتك إلرسال المعلومات إلى كبار السن الذين تخدمهم.
من المهم تحديد التوقعات مقد ًما عند إبالغهم بشأن تلقي التطعيم.
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عزيزي [االسم]،
نود أن نخبرك أنه هذا الشهر ،يمكن لكبار السن البدء في الحصول على لقاحات كوفيد .19-يُعد التطعيم ضد كوفيد-
 19أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وأسرتك وأولئك المقربين منك ومجتمعك.
سيتمكن كل مواطن من كبار السن في أوريغون من الحصول على اللقاح ،لكن لن يتمكن معظمهم من أخذ
الحقن لعدة أسابيع .في األسابيع المقبلة ،نعلم أنه سيكون هناك عدد من كبار السن الذين يريدون التطعيم
يفوق عدد اللقاحات المتوفرة .يعتقد مسؤولو الصحة بالوالية أن تطعيم أكثر من  7بالغين من كل  10بالغين
تبلغ أعمارهم  65عا ًما فما فوق سيستغرق أسابيع .هناك نقص في اللقاح إلى أن يزداد إمداد اللقاح
الفيدرالي.
هذا يعني أنك قد تكون في مجموعة يمكنها الحصول على اللقاح ،ولكن ال يزال عليك االنتظار .نحن نبذل قصارى
جهدنا للسماح لألفراد بالحصول على اللقاح في أسرع وقت ممكن.
صا آخرين ال يزالوا ينتظرون
تطلب الوالية وشركاء اللقاح من جميع البالغين التحلي بالصبر .نعلم أن هناك أشخا ً
لقاحاتهم .في النهاية ،كل من يريد لقا ًحا سيحصل عليه ،لكن سيستغرق األمر وقتًا.
اللقاح مجاني للجميع في أوريغون.
إليك األوقات التي يكون فيها كبار السن في أوريغون مؤهلين للحصول على اللقاح:
•
•
•
•

األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  80عا ًما فأكثر ،بد ًءا من  8فبراير
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  75عا ًما فأكثر ،بد ًءا من  15فبراير
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  70عا ًما فأكثر ،بد ًءا من  22فبراير
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما فأكثر ،بد ًءا من  1مارس

لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً لتلقي التطعيم واألماكن التي يمكنك تلقي التطعيم فيها:
• يُرجى زيارةcovidvaccine.Oregon.gov
• ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى898211
• ارسل بريدًا إلكترونيًا إلى ORCOVID@211info.org
• اتصل على الرقم  211أو 1-866-698-6155
• (خدمة الهاتف النصي :اطلب  711واتصل على )866-698-6155
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الميزة الجديدة :في  8فبراير  ،2021ستطلق هيئة صحة أوريغون أداة جديدة على موقع
 covidvaccine.Oregon.govتُسمى ( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في
أوريغون) .ستسمح هذه األداة لألشخاص بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل
للحصول على تنبيهات عبر البريد اإللكتروني أو إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل
للتطعيم ،ستساعد هذه األداة في توجيه المستخدمين إلى أحداث اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة
لجميع مواطني أوريغون .ال يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكانًا في خط التطعيم” محددًا .بمجرد
التأهل ،يمكن للمستخدمين الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص باللقاح في منطقتهم.
نعلم أنه قد تكون لديك أسئلة حول لقاح كوفيد .19-يُرجى معرفة أن اللقاحات قد تم اختبارها للتأكد من أنها آمنة
وفعالة .لقد منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAتصاريح استخدام الطوارئ ( )EUAللقاحات كوفيد19-
ألن البيانات المستمدة ،من التجارب السريرية الكبيرة ،أظهرت أنها آمنة وفعالة .تفوق الفوائد المعروفة والمحتملة
للقاح األضرار المعروفة والمحتملة من اإلصابة بكوفيد.19-
ضا للمساعدة في اإلجابة عن أسئلتك.
نحن هنا أي ً
مع خالص التحيات،
[اسم قائد المنظمة]
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6.إعالن ترويجي للرسالة اإلخبارية
قم بتضمين معلومات مثل هذه في الرسائل اإلخبارية اإللكترونية لكبار السن .تحديد التوقعات أمر بالغ األهمية للقيام
به مقد ًما.
يمكن للبالغين الذين تبلغ أعمارهم  80عا ًما أو أكثر البدء في الحصول على لقاح كوفيد 19-هذا الشهر .يُعد التطعيم
ضد كوفيد 19-أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وأسرتك وأولئك المقربين منك ومجتمعك .سيستغرق األمر عدة
أسابيع حتى يتمكن كبار السن من الحصول على لقاح .من المهم أن نفهم أنه بينما هم مؤهلون للحصول على اللقاح،
سيستغرق األمر عدة أسابيع قبل أن يتوفر لقاح كافٍ لكل فرد في هذه الفئة العمرية .يعتقد مسؤولو الوالية أن تطعيم
جميع كبار السن سيستغرق أسابيع .اللقاح مجاني للجميع في أوريغون.
لمعرفة ما إذا كنت مؤهالً لتلقي التطعيم واألماكن التي يمكنك تلقي التطعيم فيها:
• يُرجى زيارةcovidvaccine.Oregon.gov
• أرسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
• ارسل بريدًا إلكترونيًا إلى ORCOVID@211info.org
• اتصل على الرقم  211أو 1-866-698-6155
(خدمة الهاتف النصي :اطلب  711واتصل على )866-698-6155
الميزة الجديدة :في  8فبراير  ،2021ستطلق هيئة صحة أوريغون أداة جديدة على موقع
 covidvaccine.Oregon.govتُسمى ( Get Vaccinated Oregonالحصول على التطعيم في
أوريغون) .ستسمح هذه األداة لألشخاص بتحديد ما إذا كانوا مؤهلين حاليًا للحصول على اللقاح والتسجيل
للحصول على تنبيهات عبر البريد اإللكتروني أو إشعارات نصية عندما يصبحون مؤهلين .بمجرد التأهل
للتطعيم ،ستساعد هذه األداة في توجيه المستخدمين إلى أحداث اللقاح في منطقتهم .ستكون هذه األداة متاحة
لجميع مواطني أوريغون .ال يضمن استخدام هذه األداة للمستخدمين "مكانًا في خط التطعيم” محددًا .بمجرد
التأهل ،يمكن للمستخدمين الذين تم إخطارهم استخدام األداة للعثور على حدث خاص باللقاح في منطقتهم.
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7.البطاقات االجتماعية/نسخة من مخطط المعلومات
إليك بعض منشورات وسائل التواصل االجتماعي التي يمكنك مشاركتها على قنوات التواصل االجتماعي الخاصة
بك .في كل رسالة ،يُرجى التأكد من تحديد التوقعات بأنه
ال توجد كميات كافية من اللقاح ومن المحتمل أن يستغرق األمر عدة أسابيع قبل أن يتمكنوا من
تلقي التطعيم.
متى يمكن أن يبدأ كبار السن في تلقي لقاح كوفيد:19-

covidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211

هل يمكنني الحصول على لقاح كوفيد19-؟ أين يمكنني تلقي التطعيم؟
يُرجى زيارةcovidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
ارسل بريدًا إلكترونيًا إلى ORCOVID@211info.org
اتصل على الرقم 211أو 1-866-698-6155
(خدمة الهاتف النصي :اطلب  711أو اتصل على الرقم )1-866-698-6155
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البدء

العمر

 8فبراير

80+

 15فبراير

75+

 22فبراير

70+

 1مارس

65+

قبل أن تذهب لتلقي التطعيم كن متيقنًا أن
لقاحات كوفيد:19-
 آمنة وفعالة مجانية بالنسبة لكcovidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211

تحتاج إلى تلقي جرعتين من اللقاح.
من المهم أخذ كلتا حقنتي اللقاح حتى يعمل بفعالية.
خذ الحقنة الثانية بعد  3أو  4أسابيع من أخذك الحقنة األولى.
خذ كلتا الحقنتين في نفس المكان.
covidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211

ستظل بحاجة إلى ارتداء كمامة وممارسة التباعد الجسدي بعد تلقي اللقاح في الوقت الحالي.
• االستمرار في ارتداء الكمامة
• ابقَ بعيدًا عن اآلخرين بمسافة  6أقدام
• اغسل يديك جيدًا
• ال تقضي الوقت مع أشخاص ال تعيش معهم
ال يمكن لألمور أن تعود إلى طبيعتها حتى يتم تطعيم عدد كافٍ من األشخاص.
covidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211
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بعد الحصول على لقاح كوفيد ،19-قد تعاني من آثار جانبية.
هذا يعني غالبًا أن اللقاح يعمل بفاعلية للحفاظ على صحة جسمك.
 آالم في العضالت ألم في الذراع تعب آالم في المفاصل قشعريرة صداع ُح ّمى (أقل شيوعًا)يجب أن تختفي معظم هذه اآلثار الجانبية في غضون أيام قليلة.
covidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211

يمكنك حماية نفسك والمساعدة في وقف الجائحة عن طريق الحصول على لقاح كوفيد.19-
يُعد التطعيم ضد كوفيد أحد أفضل الطرق لحماية نفسك وأسرتك وأولئك المقربين منك ومجتمعك.
covidvaccine.Oregon.gov
ارسل رسالة نصية بها كلمة  ORCOVIDإلى 898211
اتصل على الرقم 211

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة إلى األفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغة 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  2411-673-971-1أو الهاتف
النصي  711أو COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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