تلقّي لقاح كوفيد19-
أمرا عصيبًا ،ولكن لدينا اآلن لقاحات لحمايتنا من
كانت مكافحة الوباء ً
كوفيد.19-

يتوفر اللقاح مجانًا لك.
ستغطي الحكومة الفيدرالية تكلفة اللقاح الذي ستحصل عليه .قد يفرض عليك ُمقدِّمو خدمات الرعاية الصحية رسو ًما
لحقنك باللقاح ،ولكن على األرجح ستغطيها شركة التأمين .وسيتنازل مقدمو خدمات الرعاية الصحية عن تلك
الرسوم إن لم يكن في مقدورك تح ُّملها.

اسأل عن عدد الجرعات التي ستحتاج إليها.
ستحتاج إلى جرعتَين من بعض اللقاحات ،على أن تفصل بينهما مدة تبلغ ثالثة إلى أربعة أسابيع .بعض اللقاحات
األخرى تستلزم جرعة واحدة فقط.

اللقاحات آمنة وفعّالة.
اللقاحات عالية الفعالية وتقي من فيروس كوفيد .19-ورخصت ،FDA(Food and Drug Administration
إدارة الغذاء والدواء األمريكية) استخدام اللقاحات في الحاالت الطارئة وتبين عدم وجود مخاوف خطيرة على
السالمة.

سيكون األشخاص األكثر عرضةً للخطر أول من يتلقى اللقاح.
لبينما نحصل على مزيد من اللقاح ،سيكون من الممكن تطعيم المزيد من األشخاص .قامت Department of
( Healthوزارة الصحة) باختيار من سيتلقَّى اللقاح أوالً وقامت بالتركيز على هؤالء المعرضين لمخاطر اإلصابة
بدرجة عالية .سيتمكن الجميع من تلقي اللقاح عندما تتوفر لنا جرعات كافية.
اتصل على الرقم  ،0127-525-800-1ثم اضغط على  #لمعرفة
تفضَّل بزيارة FindYourPhaseWA.orgأو ِّ
متى يمكنك الحصول على اللقاح( .للحصول على خدمات الترجمة ،اذكر لغتك عند الرد على المكالمة).

قد تشعر بآثار جانبية.
مثل كل اللقاحات الروتينية األخرى ،قد تصاب بألم في الذراع ،أو حمى ،أو صداع ،أو إرهاق بعد تلقي اللقاح .وتلك
عالمات على فعالية اللقاح.

حافظ على سالمتك.
بعد تلقيك اللقاح ،ارت ِّد كمامتك ،والتزم بمسافة ست أقدام (مترين) بينك وبين اآلخرين ،وال تخرج في تجمعات
كبيرة.

هل لديك أسئلة؟ تفضَّل بزيارة www.CovidVaccineWA.org

ﻛیﻒ ﺘحصﻞ ﻋﻠﻰ اﻟتطﻌیم
 - 1ﻟﻠتﺄﻛد إن �نت ﻤؤﻫﻼ ﻟﻠتطﻌیم ﻗم ﺒز�ﺎرة ﻤوﻗﻊ و ازرة اﻟصحﺔ )  ( DOHﺒوﻻ�ﺔ واﺸنطن  findyourphasewa.orgواﻟذي ﻤن ﺨﻼل طرﺤﻪ
ﻟمجموﻋﺔ ﻤن اﻷﺴئﻠﺔ ﯿتحﻘق ﻤمﺎ إذا �نت ﻤؤﻫﻼ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح  . COVID-19ﻓﻲ ﺤﺎل ﻟم ﺘكن ﻤؤﻫﻼ �ﻌد � ،مكنك اﻟتسجیﻞ ﻟیتم إﺨطﺎرك
ﻋندﻤﺎ ﺘصبﺢ ﻤؤﻫﻼ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح .ﻫذﻩ ﺨطوة ﻤﻬمﺔ ،ﻟكنك ﺴتظﻞ �حﺎﺠﺔ ﻟتحدﯿد ﻤوﻋد.
 -2ﻟتحدﯿد ﻤوﻋد� ،مكنك :
•

اﻹﺘصﺎل �ﻌیﺎدة طبیبك أو ﻤﻘدم اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟصحیﺔ ﻟمﻌرﻓﺔ ﻤﺎ إذا �ﺎن ﻟدﯿﻬم ﻤواﻋید.

•

ﺘحﻘق ﻤن اﻟموﻗﻊ اﻟخﺎص ﺒوﻻ�ﺔ واﺸنطن )  ،( doh.wa.govﻟﻠﻌثور ﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌمﺔ ﻟجمیﻊ ﻤواﻗﻊ ﺘطﻌیم  ،COVID-19و�ﻌدﻫﺎ �مكنك
اﻹﺘصﺎل ﻤبﺎﺸرة وﺘحدﯿد ﻤوﻋد.

•

إذا �نت �حﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤسﺎﻋدة ﻟتحدﯿد ﻤوﻋد ﻟﻠتطﻌیم ﻋبر اﻟﻬﺎﺘﻒ ،اﺘصﻞ �مر�ز اﻹﺘصﺎل اﻟخﺎص ﺒـ  COVID-19ﻟمﻘﺎطﻌﺔ �ینﺞ،
أي ﯿوم ﻤن اﻟسﺎﻋﺔ  8ﺼبﺎﺤﺎ ﺤتﻰ  7ﻤسﺎء ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  .206-477-3977اﻟترﺠمﺔ ﻤتوﻓرة ،ﻋند اﻹﺘصﺎل أطﻠب اﻟﻠﻐﺔ اﻟتﻲ ﺘحتﺎﺠﻬﺎ.

•

ﺘﻘدم ﻤدﯿنﺔ أﺴﺎﻛواﻩ ) � ( Issaquahﺎﻟتﻌﺎون ﻤﻊ )  ( Eastside Fire & Rescueﻋیﺎدات ﺘطﻌیم ﻓیروس  COVID-19ﻟﻠمﻘیمین
اﻟمؤﻫﻠین اﻟﻐیر ﻗﺎدر�ن ﺠسد�ﺎ ﻋﻠﻰ اﻟخروج ﻤن ﻤنﺎزﻟﻬم .اﻟمواﻋید ﺘﻌتمد ﻋﻠﻰ ﻤدى إﻤكﺎﻨیﺔ ﺘوﻓر اﻟﻠﻘﺎح ﻟدﯿﻬم .إذا �نت ﻤؤﻫﻼ ﻟﻬذﻩ
اﻟﻌیﺎدة اﻟمتنﻘﻠﺔ ،أو �حﺎﺠﺔ إﻟﻰ ﻤسﺎﻋدة ﺨﺎﺼﺔ ،ﯿرﺠﻰ اﻹﺘصﺎل ﻋﻠﻰ اﻟرﻗم  425-837-3300ﻨحن ﻫنﺎ ﻟﻠمسﺎﻋدة.

 -3ﻤﺎ �جب إﺤضﺎرﻩ :
•

�طﺎﻗﺔ ﺘحدﯿد اﻟﻬو�ﺔ ﯿتضمن ﺘﺎر�ﺦ ﻤیﻼدك )ﻫو�ﺔ ﺼﺎدرة ﻤن اﻟوﻻ�ﺔ ،اﻟﻘبیﻠﺔ أو ﻫو�ﺔ ﻓدراﻟیﺔ( أو �طﺎﻗﺔ ﻋمﻞ .ﺘستطیﻊ أ�ضﺎ إﺤضﺎر �شﻒ
ﺤسﺎب ﺒنكﻲ أو ﻓﺎﺘورة �حتوي ﻋﻠﻰ إﺴمك وﻋنواﻨك.

•

ﺘﺄﻛید اﻷﻫﻠیﺔ ،ﺴواء �ﺎن ﻤطبوﻋﺎ ﻋﻠﻰ ورق ،أو ﻗﺎﺒﻼ ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ ﺠﻬﺎزك اﻟمحمول ﻤن  Phase finderﻤن ﻤوﻗﻊ
) ، (findyourphasewa.orgأو رﺴﺎﻟﺔ ﻤن ﺼﺎﺤب اﻟﻌمﻞ.

•

إرﺘد ﻤﻼ�س ذات أﻛمﺎم ﻗصیرة أو ﻓضﻔﺎﻀﺔ �سﻬﻞ طیﻬﺎ �حیث �مكنك أﺨذ اﻟتطﻌیم ﻓﻲ أﻋﻠﻰ اﻟذراع.

� -4ﻌد اﻟتطﻌیم :
•

ﺴیتم ﻤراﻗبتك ﻟمدة  15إﻟﻰ  30دﻗیﻘﺔ �ﻌد ﺤصوﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح ﻟمراﻗبﺔ أي أﻋراض.

•

ﺤدد ﻤوﻋد اﻟجرﻋﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ ﻟﻠﻘﺎح ،إذا أﺨذت اﻟﻠﻘﺎح اﻟمكون ﻤن ﺠرﻋتین .ﻋﻠیك اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟجرﻋﺔ اﻟثﺎﻨیﺔ �ﻌد  21ﯿوم ) ﻓﺎﯿزر�یوﻨتك (
أو  28ﯿوم ) ﻤودﯿرﻨﺎ ( �ﻌد اﻟجرﻋﺔ اﻷوﻟﻰ �ﻌد أﺨذ اﻟتطﻌیم �ﺎﻟكﺎﻤﻞ ﺴیستﻐرق اﻷﻤر إﻟﻰ ﻤﺎ �صﻞ إﻟﻰ أﺴبوﻋین ﻟتوﻓیر أﻗصﻰ ﻗدر ﻤن
اﻟحمﺎ�ﺔ.

•

ﻤﻼﺤظﺔ أي أﻋراض ﺠﺎﻨبیﺔ .اﺘصﻞ �ﺎﻟرﻗم  911إذا ﺤصﻞ ﻟد�ك رد ﻓﻌﻞ ﺘحسسﻲ ﻤثﻞ ﺼﻌو�ﺔ اﻟتنﻔس ،ﺘورم ﻓﻲ اﻟوﺠﻪ ،ﺘسﺎرع ﻓﻲ ﻀر�ﺎت
اﻟﻘﻠب ،طﻔﺢ ﺠﻠدي ﺴﻲء ﻓﻲ ﺠمیﻊ أﻨحﺎء اﻟجسم ،دوﺨﺎن وﻀﻌﻒ.

ﻟﻠمز�د ﻤن اﻟمﻌﻠوﻤﺎت ،ﻗم ﺒز�ﺎرة اﻟموﻗﻊ . issaquahwa.gov/COVID19

