
.لن یؤثر على الخصوبة19-لقاح كوفید:حقیقة
جھاز المناعة في الجسم على19-یشجع لقاح كوفید

لتاجي محاربة الفیروس من خالل استھداف البروتینات الموجودة على سطح فیروس كورونا ا
یمكن أن ومع ذلك،. ھو نفس البروتین المرتبط بالحمللیسھذا البروتین . على وجھ التحدید

بشكل خطیر على الحمل والصحة العامة، وھذا یشمل19-تؤثر اإلصابة بمرض كوفید
..المضاعفات التنفسیة أو الحاجة إلى دعم التنفس االصطناعي

الحصول على لقاح كو:خرافة
یمكن أن یؤثر على 19-فید

.خصوبة النساء

الخرافات مقابل الحقائق): COVID-19(19-لقاحات كوفید
.  19-لقاحات كوفیدھناك العدید من الخرافات التي تدور حول 

. الحقائق أدناه ھي بعض الخرافات الشائعة بدون أي ترتیب أو تفضیل معین
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الحقائق حول اللقاحالخرافات حول اللقاح

، وخطر اإلصابة بالتھاب القلب 19-تم إعطاء مالیین الجرعات من لقاح كوفید:حقیقة
.منخفض جًدا

عد تلقي لقاح ب) مثل التھاب عضلة القلب أو التھاب غشاء القلب(احتمالیة اإلصابة بالتھاب القلب 
لب یتم تشخیص مالیین الحاالت من التھاب عضلة الق). ٪0.0001أقل من (منخفضة 19-كوفید

ب في الحاالت النادرة التي حدث فیھا التھاب القلب بسب. 19-وال تكون مرتبطة بكوفیدكل عام
.  ٪ من المصابین وخرجوا من المستشفى80تعافى حوالي ، 19-لقاح كوفید

سأصاب بالتھاب :خرافة
بعضلة القلب أو التھاب غشاء القل

.19-بسبب لقاح كوفید

.لم یفُت األوان لتلقي اللقاح:حقیقة
اصل الزمني ینبغي أن تحصل على الحقنة الثانیة لك في أقرب وقت ممكن من الف. لم یفُت األوان

توصي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا . أسابیع4أسابیع أو 3الموصى بھ وھو 
)CDC ( أسابیع 6بإعطاء جرعتك الثانیة بعد جرعتك األولى بفترة تصل إلى)ومع ). یوًما42

قبل أو بعد الموعد الموصى بھ فلن تضطر 19-ذلك، إذا تلقیت الحقنة الثانیة لك من لقاح كوفید
.إلى إعادة بدء سلسلة اللقاح

جرعة لم یفُت األوان لتلقي ال:خرافة
.19-الثانیة من لقاح كوفید

. 19-تفوق مخاطر عدوى كوفید19-منافع لقاح كوفید:حقیقة
.19-وفیدیساھم اللقاح في تعزیز الحمایة بقوة ویقلل من شدة المرض الحاصلة بسبب مرض ك

دون التطعیم إلى أمراض أخرى مثل 19-قد تؤدي المخاطر اإلضافیة الناجمة عن مرض كوفید
، أو )MIS-C(متالزمة االلتھاب متعدد األجھزة عند األطفال

لفترات 19-العصبیة والخلل اإلدراكي بین المرضى الذین عانوا من أعراض كوفیداألعراض 
.*یلة طو

ال یستحق األمر عناء :خرافة
ألنك ما تزال 19-تلقي لقاح كوفید

.19-معرًضا لإلصابة بكوفید

، بما في ذلك المتحور 19-فعالة ضد متحورات كوفید19-ال تزال لقاحات كوفید:حقیقة
.  دلتا

المصرح باستخدامھا في الوالیات المتحدة توفر 19-تشیر البیانات الحالیة إلى أن لقاحات كوفید
.  لمتحور دلتاالحمایة ضد معظم المتحورات التي تنتشر حالیًا في الوالیات المتحدة، بما في ذلك ا

الشدید، بما في ذلك الوفاة أو دخول 19-توفر الحمایة من مرض كوفید19-ال تزال لقاحات كوفید
.المستشفى

لن یكن فعاالً 19-لقاح كوفید:خرافة
.19-ضد متحورات كوفید

2من 1صفحة 

.  19-من اإلصابة بالفیروس المسبب لكوفیدأربعة أسابیع أو أكثرلفترات طویلة ھم أولئك الذین یعانون من مشاكل صحیة مستمرة بعد 19-المرضى الذین یعانون من أعراض كوفید*

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33644130/
https://www.aappublications.org/news/2021/06/23/acip-covid-vaccination-myocarditis-062321
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/acn3.51350
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html


مؤقتة وتزول غالبًا بعد 19-اآلثار الجانبیة المحتملة بعد التطعیم بلقاح كوفید:حقیقة
.  بضعة أیام

ومن . ةاآلثار الجانبیة بعد تلقي اللقاح ھي عالمات طبیعیة على قیام جسمك ببناء الحمای
شعر على الرغم من أنك قد ت. المفترض أن تزول ھذه اآلثار الجانبیة في غضون أیام قلیلة

-قاح كوفیدببعض األلم أو االنزعاج الطفیف، غالبًا حول موضع التطعیم، فإن الحصول على ل
وعانى من أعراضھ لفترات 19-یعد خیاًرا أكثر أمانًا من كونك شخًصا كان مصابًا بكوفید19

.  *طویلة

اآلثار الجانبیة للقاحات :خرافة
.  خطیرة للغایة19-كوفید

الحقائق حول اللقاحالخرافات حول اللقاح

على المدى الطویل من خالل عقود 19-الخبراء واثقون من سالمة لقاح كوفید:حقیقة
.من البحث والممارسة

تمت . لسنوات واستخدامھا في عالجات أخرى دون مشاكل19-تمت دراسة تقنیات لقاح كوفید
لإلنفلونزا وداء الكلب، في حین أن لقاحات ناقل الفیروس الغدي mRNAدراسة لقاحات 

)adenovector (وال كانت مفیدة منذ سبعینیات القرن العشرین لمحاربة األمراض، مثل اإلیب
.خاضعًا للمراقبة للتأكد من سالمتھ19-وحتى اآلن، ال یزال لقاح كوفید. وزیكا

تشكل اآلثار على المدى :خرافة
19-یدالطویل غیر المعروفة للقاح كوف

.مخاطرة كبیرة

على 19-ینبغي أن یحصل كل شخص قادر على الحصول على لقاح كوفید:حقیقة
.التطعیم لحمایتك وحمایة مجتمعك

طبیة قد ال تتاح الفرصة لألشخاص الذین یعانون من نقص المناعة أو الذین یعانون من حاالت
خطر باإلضافة إلى ذلك، فإن. مزمنة للحصول على التطعیم بسبب ضعف جھاز المناعة لدیھم

ال یساعدك أنت فحسب، 19-إن التطعیم ضد كوفید. لتلك الفئات أعلى بكثیر19-الوفاة بسبب كوفید
.  بل یساعد اآلخرین في مجتمعك

اص إذا تلقى الكثیر من األشخ:خرافة
اآلخرین اللقاح، 

.فلن أحتاج إلى تلقیھ

المرخصة من قِبل إدارة 19-توزع الوالیات والمجتمعات المحلیة لقاحات كوفید:حقیقة
.مجانًا) FDA(الغذاء والدواء األمریكیة 

جز ال تحتاج إلى ح. عاًما من العمر فما فوق تلقي لقاح بدون تكلفة12یمكن ألي شخص یبلغ 
عبر 19-ال یمكنك شراء لقاحات كوفید. موعد، ولكن المواعید متاحة إذا كنت تفضل ذلك

ال قبل -المرخص 19-ال تحتاج إلى دفع أي تكالیف نثریة للحصول على لقاح كوفید. اإلنترنت
.موعدك وال أثناءه وال بعده

ال أمتلك المال لتسدید:خرافة
.  19-المال مقابل لقاح كوفید

االستفادة من تلقي 19-یظل بإمكان األشخاص الذین أصیبوا بمرض كوفید:حقیقة
.اللقاح

إذا . من قبل19-حتى لو كانوا قد أصیبوا بمرض كوفید19-یُنصح األشخاص بتلقي لقاح كوفید
ج یوًما من اإلصابة بالعدوى أو بعد تلقي العال90بعد، ینبغي إعطاء اللقاح 19-كنت مریًضا بكوفید

حدى أفضل احتمالیة تكرار اإلصابة بالعدوى ممكنة، وسیكون تلقي اللقاح ھي إ. باألجسام المضادة
.  الطرق لحمایة نفسك وعائلتك ومجتمعك

بالفعل، 19-لقد أصبت بكوفید:خرافة
لذا أنا ال 

.أحتاج إلى اللقاح

2من 2صفحة 

.  19-لقاحات كوفیدھناك العدید من الخرافات التي تدور حول 
. الحقائق أدناه ھي بعض الخرافات الشائعة بدون أي ترتیب أو تفضیل معین

الخرافات مقابل الحقائق): COVID-19(19-لقاحات كوفید

coronavirus-sd.com/vaccine
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.  19-من اإلصابة بالفیروس المسبب لكوفیدأربعة أسابیع أو أكثرلفترات طویلة ھم أولئك الذین یعانون من مشاكل صحیة مستمرة بعد 19-المرضى الذین یعانون من أعراض كوفید*

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html
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