
لقاحات كوفيد-19
األمور التي يجب عليك معرفتها

لقاحات كوفيد-19 آمنة وفعالة. يُرجى قراءة هذه المعلومات 
لمعرفة المزيد. يمكنك التحدث إلى الطبيب أو الممرضة أو 

الصيدلي إذا كانت لديك أية أسئلة أو مخاوف.

الحصول على اللقاح في جامعة والية أوهايو
سيتم إعطاؤك ورقة معلومات حول اللقاح الذي ستحصل عليه وبطاقة اللقاح. وسيتم 

إعطاء هذا اللقاح في صورة حقنة باستخدام إبرة تُحقن في عضلة الذراع العليا. 

إذا شعرت أنك لست على ما يرام، أو إذا ارتفعت درجة حرارتك حتى 100 درجة 
فهرنهايت أو أكثر، فيجب عليك االنتظار حتى تتحسن حالتك قبل الحصول على اللقاح.

ضع في اعتبارك أن الموعد سيستغرق حوالي ساعة واحدة. سيتعين عليك االنتظار 
لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 30 دقيقة بعد الحصول على الحقنة حتى تتأكد الممرضة 

من عدم إصابتك بأية رد فعل تحّسسي.  

قد يكون لقاحك جرعة واحدة أو جرعتين. قد يُنصح أيًضا بالحصول على جرعة ثالثة 
أو معززة. 

اآلثار الجانبية
ال تحتوي اللقاحات على أي فيروس حي، ولذلك ال يمكن أن تُصاب بكوفيد-19 نتيجة 

حصولك على اللقاح. كما أنك لن تصيب اآلخرين بعدوى كوفيد-19 بحصولك على 
اللقاح.

حيث إن اللقاحات تُعلّم الجهاز المناعي في جسمك كيفية التعرف على فيروس 
كوفيد-19 ومكافحته، فقد تكون هناك بعض العالمات الدالة على فعالية عمل اللقاح. 

قد تشمل اآلثار الجانبية:
القشعريرة أو ارتفاع درجة الحرارة )الحمى(	 
آالم العضالت والمفاصل	 
الصداع	 

قد تظهر اآلثار الجانبية في اليوم التالي وتستمر لمدة يوم إلى يومين. 

الشعور باإلرهاق	 
الغثيان أو القيء أو اإلسهال	 

إذا كنت بحاجة إلى االتصال 
بشأن موعدك 

 يُرجى االتصال بالخط الساخن للقاحات 
في جامعة والية أوهايو على الرقم 

  614-688-VAXX (8299) 
وحدد أحد الخيارات 1 أو 2:

الخيار 1: إذا كنت مريًضا في جامعة والية 
أوهايو وتحتاج إلى تغيير موعدك أو إلغاءه 

أو إذا كانت لديك أسئلة.

الخيار 2: إذا لم تكن مريًضا في جامعة 
والية أوهايو وتحتاج إلى تغيير موعدك أو 

إلغاءه أو إذا كانت لديك أسئلة.

هل تحتاج إلى توصيلة للحصول 
على لقاحك؟ 

للحصول على قائمة بخيارات التوصيل إلى 
موعد التطعيم التالي:

 يُرجى االتصال على الرقم 
8299-688-614 ، الخيار 4 أو تفضل 

.go.osu.edu/freeride بزيارة

 ويمكنك أيًضا االتصال على الرقم 
6200-525-614 . اترك رسالة 

وسيتصل بك أحد أعضاء الفريق لمساعدتك 
 في ترتيب التوصيل وتحديد موعده.
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لمعرفة المزيد 
 	 go.osu.edu/COVIDVaccine
 	cdc.gov/coronavirus
 	coronavirus.ohio.gov
 الخط الساخن لوزارة الصحة بوالية أوهايو: 	 

 1-833-4-ASK-ODH )1-833-427-5634(  

ما الذي يمكننا تحسينه؟
بينما يقوم جسمك ببناء الحماية، يُرجى مساعدتنا على 

االستمرار في تحسين تجربة التطعيم لمرضانا من خالل ترك 
مالحظاتك حول الموقع الذي حصلت فيه على اللقاح. وستحتاج 

إلى امتالك حساب على Google للقيام بذلك. 

go.osu.edu/shotreview

تفاعالت حساسية معتادة في موضع 
الحقن

تتضمن أكثر اآلثار الجانبية شيوًعا والتي تحدث في موضع 
حقن اللقاح األلم أو االحمرار أو التورم. وغالبًا ما تتحسن خالل 

أول يومين بعدها. وقد تعود اإلصابة باالحمرار والتورم مرة 
أخرى لدى بعض األشخاص بعد أسبوع، ولكن من المفترض 

أن يزول أي احمرار أو تورم بعد أسبوعين من الحصول على 
اللقاح.

إذا ظهر لديك رد فعل تحّسسي في موضع الحقن ألكثر من 
أسبوعين، أو كانت لديك أسئلة أخرى حول اآلثار الجانبية، 
فيُرجى االتصال بطبيب الرعاية األولية الذي تتعامل معه.

الحماية التي يوفرها اللقاح
سيتم الوصول إلى أقصى قدر من الحماية بعد أسبوعين من 

تناولك للجرعة األولى أو بعد أسبوعين من الجرعة الثانية من 
اللقاحات ذات الجرعتين.

قد يُوصى بجرعة إضافية من اللقاح لك. تحدث إلى مقدم 
الرعاية الصحية الذي تتعامل معه لمزيد من المعلومات.

ينبغي االحتفاظ ببطاقة اللقاح التي ستحصل عليها 
اليوم. 


