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لماذا تريد الحصول عىل لقاح كوفيد19-؟
ثمة حاالت كوفيد 19-جديدة ألشخاص لم يتم تطعيمهم بشكل كامل.
الشباب هم من يشكلون معظم الحاالت .يصاب المراهقون مثلي بالفيروس،
تماما مثل أي شخص آخر .التطعيم هو أفضل طريقة لحماية نفسي وحماية عائلتي
ً
وأصدقائي.
حس ًنا ،أنت شاب وفي صحة جيدة.
حتى لو أصبت بـ كوفيد ،19-ستكون بخير.
حتى لو كانت لدي حالة خفيفة من كوفيد ،19-ال أعرف مدى مرضي .قد أعاني
من آثار طويلة المدى مثل ضيق التنفس وألم الصدر وضبابية الدماغ .وال أريد أن
أصيبك بالمرض ً
أيضا!
هل لقاح كوفيد 19-آمن حتى للمراهقين؟
ال نعرف الكثير عن ذلك حتى اآلن!
كان للعلماء السبق في تطوير جميع اللقاحات .لقد تم العمل عليها عىل مدى
عقود من البحث .ال توجد بيانات أمان تشير إىل أن لقاحات كوفيد 19-ستؤثر عىل
تطوريً .
أيضا ،لم تكن هناك مخاوف جدية تتعلق بالسالمة في التجارب السريرية
مع آالف األطفال في مثل سني .اللقاحات آمنة وفعالة في وقف انتشار كوفيد19-
والوقاية من األمراض الخطيرة ودخول المستشفى والوفاة .لقد أخذ الماليين من
المراهقين والبالغين في الواليات المتحدة جرعاتهم بالفعل!
ما زلت ال أعرف ما يكفي عن اآلثار الجانبية للقاح كوفيد .19-ال أريدك
أن تمرض.
ال يمكنني اإلصابة بـ كوفيد 19-من اللقاح ،ال تقلق .أظهرت التجارب السريرية
الصعبة التي أجريت عىل آالف المراهقين أن اللقاحات آمنة وفعالة  -حتى ضد
متغير دلتا الخطير .اآلثار الجانبية الخطيرة للقاحات كوفيد 19-نادرة للغاية ومؤقتة
ويمكن عالجها .يعاني معظم المراهقين ،مثل البالغين ،من ألم في الذراع وصداع

وشعور بالتعب واأللم لمدة يوم أو يومين.
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سمعت أن بعض األطفال يصابون بالتهاب في القلب بعد تلقي لقاح كوفيد!19-
من المرجح أن يحدث التهاب القلب  -التهاب عضلة القلب والتهاب التامور -
ويكون أكثر حدة إذا أصبت بـ كوفيد .19-من النادر جدًا أن يكون التهاب القلب أحد
اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد 19-لدى األشخاص الذين هم في عمري  -وعندما
يحدث ،يكون ذلك مؤقتًا ،وغال ًبا ما يختفي من تلقاء نفسه ويمكن عالجه بسهولة.
لماذا تحتاج إىل الحصول عىل لقاح كوفيد 19-إذا كان الجميع يحصل عليه؟ ألن
تكون محم ًيا بهذه الطريقة؟
المراهقون غير الملقحين مثلي معرضون لنوع دلتا األكثر عدوى وخطورة من
إن التقاط
كوفيد 19-الذي ينتشر في جميع أنحاء والية نورث كارولينا.
صورتي هو أفضل شيء يمكنني القيام به للبقاء آمنًا ومحم ًيا.
سمعت أن الحصول عىل لقاح كوفيد 19-يمكن أن يؤثر عىل خصوبتك.
ال توجد بيانات أمان تشير إىل أن لقاحات كوفيد 19-ستؤثر عىل خصوبتي.
ال تطلب منك مدرستك الحصول عىل لقاح كوفيد.19-
أنت عىل حق! لكني أريد أن أشعر بالحماية  -وأن أحافظ عىل أمان معلمي وأصدقائي ً
أيضا.
وسأكون قاد ًرا عىل القيام بذلك إذا حصلت عىل لقاح كوفيد!19-
ما زلت غير متأكد من لقاحات كوفيد 19-هذه.
هل يمكننا تحديد موعد مع طبيبي؟ سيتمكنون من التحدث إلينا من خالل أي أسئلة
أخرى لديك! باإلضافة إىل ذلك ،يمكنني الحصول عىل لقاحات أخرى في الوقت
ذاته .يمكننا قراءة هذه األسئلة الشائعة المفيدة معً ا إذا كنت ترغب في ذلك.
أين يمكنك الحصول عىل لقاح كوفيد 19-الخاص بك؟
كم يكلف؟
تعتبر اللقاحات
أنا سعيد للغاية ألنك سألت هذا السؤال!
مجانية لكل شخص يبلغ من العمر  6أشهر فما فوق .دعنا نزر MySpot.nc.gov
للعثور عىل أقرب مقدم لقاحات في منطقتنا .يمكننا ً
أيضا االتصال بالرقم
 1-888-675-4567للحصول عىل مزيد من المساعدة والمعلومات.
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