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:
من یمكنھ الحصول على الجرعة المعززة؟

األفراد الذین یبلغون من العمر 12 عاًما وما فوق والذین تلقوا ما یلي  
• لقاح فایزر، وھم یُنصحون بالحصول على جرعة معززة بعد خمسة أشھر من تلّقي 

.

:

الجرعة الثانیة من السلسلة األولیة 

وما فوق والذین تلقوا ما یلي  األفراد الذین یبلغون من العمر 18عاًما
 • لقاح مودیرنا، وھم یُنصحون بالحصول على جرعة معززة بعد خمسة أشھر من تلقّي الجرعة الثانیة من 

السلسلة األولیة . 
• لقاح جونسون آند جونسون، وھم یُنصحون بالحصول على جرعة معززة بعد شھَرین من تلقّیھم اللقاح 

ا��ول.
أما األشخاص الذین عانوا عدوى اختراق )أي أن نتیجة إصابتھم بفیروس كوفید-19 أتت إیجابیة بعد 

حصولھم على اللقاحات بكاملھا)، فیُنصحون كذلك بتلقّي الجرعة المعززة ألنھ اتضح أن المناعة 
المكتسبة من اللقاح تدوم لوقت أطول من المناعة الطبیعیة.

ما أهمية الجرعة المعززة؟

قلل فهي آمنة وفعّالة في الوقاية من العدوى، كما أنها تإن اللقاحات مجدية،

تُعتبر .بشكل كبير19-من احتمال دخول المستشفى والوفاة بسبب كوفيد

مرور الجرعات المعززة ضرورية ألن الحماية المكتسبة من اللقاح تنخفض مع

ثل هذا األمر طبيعي وتتم مالحظته في اللقاحات الروتينية األخرى م.الوقت

تعمل الجرعات (.Tdap)اللقاح ضد الكزاز والسعال الديكي والديفتيريا 

.المعززة على تعزيز حمايتك إلى أقصى حد مع مرور الوقت
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؟"السلسلة األولية"ماذا تعني 

؟"الجرعة المعززة"و" الجرعة اإلضافية"هل يوجد اختالف بين 

لواحدة من إلى جرعتَي فايزر أو موديرنا الالزمتَين أو الجرعة ا" السلسلة األولية"تشير عبارة 

"  جرعة إضافية"يُنصح بالحصول على .لقاح جونسون آند جونسون الالزمة للوقاية من الفيروس

يوًما من 28من لقاح فايزر أو موديرنا لألفراد ذوي المناعة الضعيفة بشكل متوسط إلى شديد بعد 

ة نفسه الذي تلقّيهم السلسلة األولية، وذلك ألن أجسادهم تحتاج إلى جرعة أخرى لبناء مستوى المناع

لألشخاص بعد "جرعة معززة"يتم إعطاء .يتمتع به األشخاص الذين ال يعانون ضعف المناعة

.تلقّيهم السلسلة األولية لتعزيز مناعتهم ألنه لوحظ أن الحماية تتراجع مع مرور الوقت

ھل یمكنني الحصول على جرعة معززة من نوع مختلف عن لقاح 
كوفید-19 األولي؟

وفقًا لعمرك، یمكنك اختیار جرعة معززة مختلفة عن لقاح كوفید-19 الذي تلقیتھ في 
األساس. في حال كانت لدیك أسئلة حول نوع الجرعة المعززة التي ستحصل علیھا، 

.(CBO) علیك التحدث مع اختصاصي رعایة صحیة أو منظمة مجتمعیة محلّیة

ما هي اآلثار الجانبية للجرعة المعززة؟

وقد تشمل الحمى والصداع إن اآلثار الجانبية للجرعة المعززة مشابهة للسلسلة األولية،

أما اآلثار الجانبية الخطيرة، .واإلرهاق واأللم في موقع الحقن، وهي أمور طبيعية تماًما

.نادرة للغايةفهي 



إذا كانت مناعتي ضعیفة، فھل یتوجب علّي تلقي جرعة معززة بعد الجرعة اإلضافیة؟
نعم، إذا كانت مناعتك منقوصة بشكل متوسط إلى شدید، فننصحك بتلقي جرعة معززة بعد 5 

أشھر من الجرعة اإلضافیة.

هل يمكنني تلقّي جرعة معززة إذا كنت حامالً؟

آمنة وفعّالة 19-نعم، فاللقاحات والجرعات المعززة ضد كوفيد

ننصحك بالحصول على جرعة معززة للمساعدة .للنساء الحوامل

والمخاطر الشديدة 19-في حماية نفسك وطفلك من عدوى كوفيد

.خالل الحمل19-الناجمة عن اإلصابة بعدوى كوفيد

هل هي مجانية؟أين يمكنني الحصول على الجرعة المعززة؟

يمكنك الحصول على الجرعة المعززة في أماكن مثل عند مقدم الرعاية الصحية 

أو قم بزيارة 0233-232-800-1اتصل بالرقم .والمراكز الصحية وغيرهاوالصيدلية 

Vaccines.govباإلضافة إلى ذلك، إن الجرعة المعززة مجانية .لتحديد موقع قريب منك

.بغض النظر عن وضع الهجرة الخاص بكللجميع تماًما مثل السلسلة األولية، 

.يُرجى االتصال بالمنظمة المجتمعية المحلية لديك إذا كنت بحاجة إلى المساعدة

ھل یمكنني الحصول على الجرعة المعززة ضد كوفید-19 ولقاح اإلنفلونزا 
في الوقت نفسھ؟

نعم. من الممكن أخذ لقاَحي اإلنفلونزا وكوفید-19 في الوقت نفسھ، بحسب توصیات مركز 
مكافحة األمراض والوقایة منھا (CDC) واللجنة االستشاریة المعنیة بممارسات التحصین.
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