
 الحقائق حول اللقاح  الخرافات حول اللقاح 

  

 : الخرافات مقابل الحقائق19-لقاحات الناقالت الفيروسية لكوفيد
 . يرجى االطالع على الحقائق أدناه.(J&Jانسن/جونسون آند جونسون )جهناك العديد من الخرافات التي تدور حول لقاح الناقل الفيروسي 

 
 

      

  
 

 يحتوي على فيروس كورونا الحي  ال 19-حقيقة: لقاح الناقل الفيروسي لكوفيد

 . 19-أن يصيبك بمرض كوفيد ال يمكنو
 

لقاحات الناقالت  خرافة: 
تصيبك   19-الفيروسية لكوفيد

 . 19-بكوفيد

(  .U.Sالمعتمدة لالستخدام في الواليات المتحدة ) 19-ال يستخدم إنتاج أي من لقاحات كوفيد 

. الهدف من هذه اللقاحات هو تلقين الجهاز المناعي 19-الفيروس الحي الذي يسبب اإلصابة بكوفيد 

 ومكافحته.  19-كيفية التعرف على فيروس كوفيد 

 

 

  
  

  حقيقة: هناك حاجة إلى وجود أكثر من لقاح آمن وفعال لزيادة جهود التطعيم.

للوصول إلى في توفر جرعات أكثر بسهولة  19-تتمثل فائدة الحصول على لقاحات متعددة لكوفيد 

الجميع بسرعة أكبر مما يمكن أن ينتشر بها الفيروس. يمكن أن تعمل اللقاحات المختلفة بشكل 

أفضل لمجموعات مختلفة من األشخاص. يتيح لنا وجود هذه الخيارات إمكانية الوصول إلى تقنية  

 أفضل للمساعدة في منع حدوث جائحة أخرى في المستقبل. 

يجب أن يكون هناك لقاح خرافة: 
 أفضل من اللقاحات األخرى. 

 

  
  
 

 حقيقة: يمكن أن تكون مقبولة أخالقيًا. 

لقاحات الناقالت  خرافة: 

الفيروسية المطورة بخاليا جنينية  
مجهضة غير مقبولة على 

 اإلطالق.

أنه "من المقبول أخالقيًا تلقي   مؤتمر األساقفة الكاثوليك في الواليات المتحدةو الفاتيكانيعتبر 

لقاح يستخدم خطوط خاليا مستمدة من عمليات اإلجهاض..." في إطار جهود ال تتمثل فقط في  

عتبر  "حماية صحة المرء، ولكن أيًضا في واجب السعي لتحقيق الصالح العام". بشكل أساسي، ي  

(  EUA( وتصريح االستخدام الطارئ )FDAأي لقاح متاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء )

 هو لقاح مناسب. 

 

  
  

ناقالت فيروسية في السبعينيات ومنذ ذلك الحين تمت حقيقة: بدأ العلماء في إنتاج 

تعتبر تقنية لقاح  خرافة:  دراستها بدقة من أجل السالمة.
الناقل الفيروسي جديدة تماًما 

 وال تستحق المخاطرة.
ولعقود من الزمان، تم إجراء ونشر مئات الدراسات العلمية للقاحات الناقالت الفيروسية في جميع  

، أنحاء العالم. وهذا يشمل الدراسات القائمة على لقاحات الناقالت الفيروسية ضد األمراض المعدية

(. لقاح الناقل الفيروسي  HIVمثل زيكا واإلنفلونزا واإليبوال وفيروس نقص المناعة البشرية )

 آمن ويلتزم بنفس المعايير مثل جميع اللقاحات األخرى في الواليات المتحدة.  19-لكوفيد 

 

  

 لن يعدل حمضك النووي.  19-حقيقة: إن تلقي لقاح ناقل فيروسي لكوفيد
 
 

باستخدام جينات فيروس كورونا. تتيح   19-تم تطوير لقاح الناقل الفيروسي الحالي لكوفيد 

الناقالت الفيروسية التي تحمل جينات فيروس كورونا لجهاز المناعة التعرف على الفيروس  

أو تغير الحمض  19-ومكافحته. ليس من الممكن بيولوجيًا أن تعدل الجينات من لقاحات كوفيد 

 النووي للشخص. 

إن تلقي لقاح ناقل  خرافة: 

سيعدل حمضك  فيروسي 
 النووي.

 
 

  

 ، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني:19-للمزيد من المعلومات عن لقاحات كوفيد
 

 

 

coronavirus-sd.com/vaccine 
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