
متحورات كوفيد-19 ولقاحاته التنشيطية
نشرة الحقائق

لقاحات كوفيد-19 التنشيطية:
لماذا أحتاج إىل لقاح آخر؟

لماذا أحتاج إىل مواصلة تلقي لقاحات كوفيد-19 التنشيطية؟

تتالشى الحماية المتلقاة من أول لقاح كوفيد-19 تم تلقيه في نهاية المطاف. وتساعد اللقاحات التنشيطية 

عىل استعادة تلك الحماية مجدًدا. يتحور فيروس كوفيد-19 أيًضا مع مرور الوقت، وال تحمي اللقاحات 

واللقاحات التنشيطية األساسية السابقة أيًضا من المتحورات أو المتغيرات الجديدة للفيروس. ويصمم 

العلماء لقاحات تنشيطية تحمي من المتحورات الجديدة.

كيف يختلف أحدث لقاح تنشيطي عن اللقاحات التي حصلت عليها بالفعل؟

تم تصميم أول لقاحات كوفيد-19 —وتُدعى المجموعة األساسية— بهدف الحماية من المتحور األصلي 

لـ كوفيد-19. وقد استعاد اللقاح التنشيطي تلك الحماية عن طريق تذكير الجسم باالستعداد لعدوى 
كوفيد-19. ويستعيد اللقاح التنشيطي )الثاني( الذي تم تطويره مؤخرًا الحماية، كما يوفِّر أيًضا حماية ضد 

المتحورات األكثر شيوًعا لـ كوفيد-BA.4 ،19 و BA.5 )أوميكرون(.

ماذا لو كنت قد أُصبت بالفعل بـ كوفيد-19 في وقٍت سابق؟

حتــى لــو كنــت مصابًا بـــ كوفيد-19، فــإن الحصول عــىل لقاح تنشــيطي ضد كوفيــد-19 يوفر حمايــة إضافية 

ضد الفيروس.

متى يتم اعتباري متلقًيا ألحدث اللقاحات دائًما؟

 يُحــدِّد عمــرك اللقاحــات واللقاحــات التنشــيطية التــي تحتــاج إليهــا لكــي يتم اعتبــارك متلقًيــا ألحــدث اللقاحات دائًمــا. فيما يلــي توصيات 

:)CDC( مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
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إذا كانت لديك أسئلة بشأن اللقاح التنشيطي الذي تحتاج إليه ومتى تتلقاه، فقم بإجراء االختبار السريع التفاعلي للقاح التنشيطي في أحد مراكز 

مكافحة األمراض والوقاية منها.

 لقاحات كوفيد-19 

 التنشيطية مجانية 

ومتوفرة اآلن.

حدد موعدك باستخدام أداة البحث عن خدمات دعم الشبكة الوطنية 

للمرونة مع كوفيد-NCRN( 19(  أو اتصل عىل الرقم 1-877-904-5097 

للعثور عىل مواقع تلقي اللقاحات القريبة منك.
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