
  

 لقد حصلت على اللقاح كامالً، ماذا اآلن؟ 
ا أو أكثر بعد حصولك على آخر   14يعني أن جسمك قد اكتسب حماية بعد الحصول على اللقاح، وهو ما قد يستغرق ما يصل إلى   تحصل على اللقاح كاملا أن  يوما

 .19-(. انظر أدناه للطلع على بعض األسئلة الشائعة المجاب عنها فيما يخص ما بعد الحصول على لقاح كوفيدCOVID-19) 19-جرعة من لقاح كوفيد

 

 هل أحتاج إلى ارتداء كمامة وتجنب المخالطة المباشرة لآلخرين إذا حصلت على جميع جرعات اللقاح المحددة الخاصة بي؟ 

و/أو المصحوبة   19-المتاحة أثبتت فعاليتها البالغة في الوقاية من حالة اإلصابة الشديدة بفيروس كوفيد 19-نعم. على الرغم من أن لقاحات كوفيد

ا  ال أن هناك معلومات محدودة حالياا حول مقدار اللقاحات التي قد تقلل من انتقال العدوى أو المدة التي تستغرقها فترة الحماية. ونحن م بأعراض، إ

. يجب أن يستمر الجميع في استخدام كافة األدوات التي لدينا للمساعدة في إبطاء انتشار العدوى، حيث ما  متغيرات الفيروس زلنا نتعلم كذلك بشأن  

 قيد الطرح.  19-تزال لقاحات كوفيد

 ؟19-ما هي مدة الوقاية التي يوفرها لقاح كوفيد

ا بعد آخر جرعة لتتمتع بالحماية الكاملة. استناداا إلى   14يصل إلى يستغرق جسمك وقتاا لبناء الحماية بعد أي لقاح. ينبغي أن يستغرق األمر ما  يوما

فترة حماية قوية لمدة ثلثة أشهر على األقل، بما في ذلك من المعاناة من المرض الشديد إذا تعرضت   19-البيانات المتاحة، يوفر لقاح كوفيد

الحماية، وقد تكون هناك حاجة إلى الحصول على جرعات إضافية في المستقبل إلصابة. ستؤكد األبحاث على مدار الوقت الفترة التي تدوم فيها 

 لتعزيز الحماية. 

 

 ما هي األنشطة األكثر أمانًا من حيث التنفيذ بعد حصولي على اللقاح؟

. على الرغم من انخفاض خطر  المحليةو  الخاصة بالوالية اإلجراءات األكثر أماناا لك اآلن هي تلك المسموح بها بموجب إرشادات الصحة العامة 

، فقد ال يكون األشخاص من حولك قد حصلوا على اللقاح وال يزالون عرضة للخطر. باإلضافة إلى ذلك، ال يزال يتم 19-اإلصابة بفيروس كوفيد

 لدى الجميع وأن نكون آمنين منه.  19-فعالية اللقاح ضدها. الهدف هو منع انتشار كوفيد التعرف على المزيد حول متغيرات الفيروس ومدى

 

 ؟19-لقد تلقى جميع أصدقائي وعائلتي اللقاح بشكل كامل. هل سيظل علينا اتباع توجيه كوفيد

(، يمكن لألشخاص الذين حصلوا على اللقاح كاملا زيارة األشخاص اآلخرين الذين  CDC) لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منهاوفقاا 

معرضة لخطر منخفض من  حصلوا على اللقاح كاملا في األماكن المغلقة وزيارة األشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح من أسرة معيشية واحدة 

ا االمتناع عن االلتزام بالحجر الصحي   19-اإلصابة بمرض كوفيد الشديد دون ارتداء كمامات أو الحفاظ على التباعد الجسدي. يمكنك أيضا

 والخضوع للفحص بعد علمك بالتعرض لحالة مصابة إذا لم تظهر عليك أي أعراض. 

 

 بعد الحصول على اللقاح؟  من فيروس كوفيد آمنين  ا الحفاظ على أن نكونما الذي يمكن أن نتوقعه إذا واصلن

ا في الحاالت المصابة بكوفيد واألعداد الملحقة   19-مع مواصلة حفاظنا على أن نكون آمنين من فيروس كوفيد، من المفترض أن نشهد انخفاضا

ر هذا االنخفاض في االتجاه الصحيح، يمكن إعادة فتح المزيد من  بوحدات العناية المركزة والمستشفيات وتفشي المرض والوفيات. وإذا استم 

ة. قد ال  األعمال التجارية واألماكن ويمكن أن تتجمع المزيد من األسر معاا ويمكن لعدد أكبر من األفراد السفر دون ضغوط وقيود الجائحة العالمي

ا.  19-يد، ولكن وصول لقاحات كوف19-تعود األمور إلى ما كانت عليه قبل كوفيد  يوفر أفضل طريقة للمضي قدما

 

 هل أنت مستعد للعودة إلى األشخاص واألنشطة التي تحبها؟ 
 بادر بالتحرك وشجع اآلخرين على الحصول على اللقاح اآلن.

 

 ، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:19-للمزيد من المعلومات عن لقاحات كوفيد
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https://cheac.org/wp-content/uploads/2021/02/CaHAN_Variants_022521_Final.pdf
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/Guidance.aspx
https://www.sandiegocounty.gov/content/sdc/hhsa/programs/phs/community_epidemiology/dc/2019-nCoV/health-order.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/fully-vaccinated-guidance.html
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