إدارة الصحة العامة

الأسئلة الشائعة حول لقاح كوفيد 19-للأشخاص
عاما
الذين تتراوح أعمارهم بين  12و17
ً

(آخر تحديث في )2021-5-25

عاما فأكثر مؤهلون لتلقي لقاح كوفيد 19-من فايزر (فايزر بيونتك)
القصر من سن 12
ُ
ً
س  :1أين يمكن للأفراد تلقي لقاح فايزر؟
ج  :1تفضل بزيارة صفحة ويب هيئة صحة أوريغون ،أو كيفية العثور على لقاح كوفيد 19-في
ولاية أوريغون ،أو موقع ويب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منهاVaccineFinder.org ،
للحصول على معلومات حول كيفية إيجاد موعد لتلقي اللقاح أو العثور على موقع لتلقي
أيضا حجز موعد عن طريق الاتصال برقم الهاتف
اللقاح بدون حجز موعد مسبق .كما يمكنك
ً
الموجود على الموقع الإلكتروني لموفر اللقاح أو الاتصال بالرقم .)1-866-698-6155( 211
بالإضافة إلى ذلك ،تقدم العديد من المجتمعات اللقاح في المدارس .اسأل أو ابحث عن
معلومات من المدارس وتحقق من الموقع الإلكتروني للمنطقة التعليمية للمدرسة أو
المدرسة لمعرفة مدى توفر اللقاح.
بعض مواقع إعطاء اللقاح لا تحدد اللقاح المتاح .خريطة محدد مواقع اللقاح من هيئة صحة
أوريغون ( )OHAو VaccineFinder.orgمن مراكز مكافحة الامراض والوقاية منها ( )CDCتسمح
أيضا أداة محدد مواقع اللقاح من هيئة صحة أوريغون
لك بالبحث بنوع اللقاح .تسمح لك
ً
( )OHAبالبحث عن مواقع اللقاح التي لا تتطلب موافقة من الوالدين أو الأوصياء للصغار من
عاما.
عمر  15إلى 17
ً
عملت هيئة صحة أوريغون ( )OHAعلى زيادة توفر لقاح فايزر في الولاية كلها حتى يتمكن أي
شخص يرغب في تلقي اللقاح من الحصول على اللقاح المعتمد له.
س  :2هل يمكن لأكثر من شخص حجز موعد في نفس الوقت؟
ج  :2تتطلب بعض مواقع إعطاء اللقاح تحديد موعد ،وقد يحدد أحد الوالدين أو الوصي عدة مواعيد
في نفس الوقت تقريبًا ،موعد واحد لكل شخص مؤهل .يمكن حجز الموعد من خلال الموقع
الإلكتروني لموفر اللقاح أو عن طريق الاتصال برقم الهاتف الموجود على الموقع الإلكتروني لموفر
اللقاح أو الاتصال بالرقم  .)1-866-698-6155( 211تفضل بزيارة صفحة ويب هيئة صحة أوريغون،
كيفية العثور على لقاح كوفيد 19-في ولاية أوريغون ،أو موقع ويب مراكز مكافحة الأمراض
والوقاية منها VaccineFinder.org ،للحصول على معلومات حول كيفية إيجاد موعد لتلقي اللقاح.

 1من 3

)OHA 3682 ARABIC (05/25/2021

س  :3ما الآثار الجانبية للقاح على الشباب؟
ج  :3الآثار الجانبية المحتملة بعد تلقي اللقاح هي نفسها لدى الشباب كما هي لدى الأشخاص
الآخرين .يصاب معظم الأشخاص ببعض الألم في موضع الحقن .الإرهاق والصداع أثران
شيوعا هي آلام العضلات ،أو القشعريرة ،أو آلام المفاصل،
جانبيان شائعان .الآثار الجانبية الأقل
ً
استجابة لتلقي اللقاح .تكون الآثار
أو التقيؤ ،أو الحمى .هذا النطاق من ردود الفعل طبيعي
ً
شيوعا بين الشباب والأصغر س ًنا منها بين كبار السن .يزول معظمها بعد يوم أو
الجانبية أكثر
ً
يومين.
س  :4هل بإمكان الأطفال الحصول على اللقاح في المدرسة؟
أيضا التحقق من الموقع
ج  :4تقدم العديد من المجتمعات اللقاح في المدرسة .كما يمكنك
ً
الإلكتروني للمنطقة التعليمية أو المدرسة للحصول على مزيد من المعلومات.
س  :5هل بإمكان الشباب الحصول على لقاح موديرنا أو لقاح جونسون آند جونسون؟
ج  :5لا .اللقاح الوحيد الذي حصل حاليًا على تصريح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل
عاما هو لقاح
إدارة الغذاء والدواء ( )FDAللاستخدام مع الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18
ً
فايزر (أو فايزر بيونتك) .يجب على الشباب أو الآباء أو الأوصياء البحث عن مواعيد أو الخدمات
التي لا تتطلب حجز موعد مسبق في المواقع التي توفر لقاح فايزر.
س  :6متى سيتم التصريح بلقاحات أخرى للفئة العمرية من سنتين إلى  11سنة؟
ج  :6لا نعرف .يتم ترخيص اللقاحات للاستخدام الطارئ من قِبل إدارة الغذاء والدواء بعد مراجعة
الطلب المقدم من قِبل الشركات المصنعة .في هذه المرحلة ،لم تتقدم أي شركة مصنعة أخرى
عاما.
بطلب للحصول على ترخيص الاستخدام الطارئ للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12
ً
عاما
تختبر الشركات المصنعة لقاحي فايزر وموديرنا على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 12
ً
ترخيصا لاستخدامها في هذه الفئة العمرية في خريف عام .2021
وقد يطلبون
ً
س  :7هل يجب على الآباء أو الأوصياء مرافقة أطفالهم إلى موعد تلقي اللقاح؟
عاما فما فوق
ج  :7بموجب قانون ولاية أوريغون ،يجوز للقصر الذين يبلغون من العمر 15
ً
إعطاء الموافقة على العلاج الطبي ،بما في ذلك اللقاحات عندما يقدمها طبيب أو مساعد
طبيب أو معالج طبيعي أو ممرضة ممارسة أو طبيب أسنان أو اختصاصي بصريات أو غيرهم
ممن يعملون بموجب ترخيص من موفري الخدمة هؤلاء .بحسب توجيه هيئة صحة أوريغون
موافقة من أحد الوالدين أو الوصي لتطعيم
( ،)OHAقد لا يطلب مقدمو لقاح كوفيد 19-هؤلاء
ً
عاما .باستثناء الصيدليات ،فإن معظم المواقع التي يتم فيها
شخص في عمر  15أو  16أو 17
ً
توفير لقاحات كوفيد 19-تخضع لإشراف موفر خدمة طبي في هذه القائمة.
موافقة الوالدين أو الوصي مطلوبة لإعطاء اللقاح للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  12و14
عاما ،لكن شرط موافقة الوالدين أو الوصي لا يعني بالضرورة أن أحد الوالدين أو الوصي يجب أن
ً
يرافق الشاب لتلقي اللقاح .يمكن الحصول على الموافقة الكتابية مقدماً .يجب عليك الاتصال
بموفر اللقاح أو عيادة إعطاء اللقاح لتحديد ما إذا كان يجب حضور أحد الوالدين أو الوصي.
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يجب على مقدمي لقاحات كوفيد 19-أن يوضحوا على مواقعهم الإلكترونية وموادهم
المطبوعة وعند حجز موعد تلقي اللقاح ،نوع الموافقة المطلوبة من أحد الوالدين أو الوصي
وما إذا كان يجب حضور أحد الوالدين أو الوصي في موعد اللقاح.

س  :8ما الذي يجب أن يعرفه الأشخاص قبل أن يحضروا لتلقي اللقاح؟
وفعال .تتطلب إدارة الغذاء والدواء ( )FDAإجراء اختبارات سلامة صارمة قبل
ج  :8لقاح فايزر آمن
ّ
التصريح بأي لقاح للاستخدام الطارئ .تم اختبار لقاح كوفيد 19-الخاص بشركة فايزر على آلاف
المشاركين في الدراسة ،وتم إنتاج بيانات كافية لإقناع إدارة الغذاء والدواء بأن اللقاح آمن وفعال.
مضطرا إلى الاشتراك في التأمين
أي تكلفة .لست
لقاح كوفيد 19-مجاني .لن تكبدك اللقاحات ّ
ً
رسوما إدارية
الصحي .إذا كان لديك تأمين صحي ،فقد يفرض مقدمو اللقاح على شركة تأمينك
ً
مقابل إعطائك اللقاح .هذا يعني أنه قد ُيطلب منك معلومات تأمينك عندما تحصل على اللقاح.
إذا كان لديك تأمين صحي ،فتأكد من إحضار بطاقة تأمينك معك إلى موعدك.
إثبات الأهلية أو تحديد الهوية غير مطلوب .قد يطلب موفرو اللقاحات إثبات الأهلية أو تحديد
الهوية أو رقم الضمان الاجتماعي أو معلومات التأمين الصحي .والأمر متروك لك فيما إذا كنت
ستقدم هذه المعلومات ،وهي ليست مطلوبة لتلقي اللقاح .كما قد يسألك موفرو اللقاحات عما
إذا كنت تعيش في ولاية أوريغون أو عن نوع العمل الذي تقوم به .يجب ألّا يرفض موفر اللقاح
بناء على إجاباته على هذه الأسئلة.
إعطاء اللقاح لشخص ما
ً

بص َيغ بديلة
إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة صحة أوريغون أن تو ّفر معلومات ِ
بلغة
كالترجمات أو الطباعة بالأحرف الكبيرة أو طريقة برايل للأفراد ذوي الإعاقات أو الأفراد الناطقين
ً
أخرى غير الإنجليزية .تواصل مع مركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف
النصي  711أو على عنوان البريد الإلكتروني .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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