التطعيمات للجميع

جرعات معززة لعالج فيروس كورونا ()COVID-19

األسئلة المتداولة

يوصى بالجرعة المعززة لعالج فيروس كورونا
( )COVID-19لألشخاص المؤهلين الذين تلقوا
جرعتهم الثانية من لقاح  Pfizerأو  Modernaلعالج
فيروس كورونا ( )COVID-19قبل ستة أشهر أو
أكثر والذين هم أكثر عرضة لخطر التعرض لفيروس
كورونا ( )COVID-19أو مرض  COVID-19الشديد،
بما في ذلك األشخاص الذين يبلغون من العمر 65
عاما وأكبر أو أولئك الذين تلقوا جرعة واحدة من لقاح
ً
Johnson & Johnson ( )J&Jقبل شهرين أو أكثر
عاما وأكبر.
ويبلغون من العمر ً 18
ما المقصود بالجرعة المعززة؟
الجرعة المعززة هي جرعة إضافية من اللقاح بعد إكمال مجموعة
اللقاحات وتُستخدم لتعزيز المناعة ضد الفيروس حيث قد تكون
الحماية قد انخفضت بمرور الوقت (وهذا ما يُعرف باسم تضاؤل
المناعة).
من يمكنه الحصول عىل جرعة معززة؟
تكون المجموعات التالية مؤهلة للحصول عىل جرعة معززة بعد 6
أشهر من تلقي الجرعة الثانية من لقاحات  Pfizerأو :Moderna
عاما أو أكبر
+األشخاص الذين يبلغون من العمر ً 65

+األشخاص الذين يعيشون في دار رعاية أو مرفق رعاية طويلة
األجل آخر

عاما والذين
+األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من  18إىل ً 64
يعانون من حالة طبية كامنة تزيد من خطورة إصابتهم الشديدة
بفيروس كورونا ()COVID-19

عاما والذين
+األشخاص الذين تتراوح أعمارهم من  18إىل ً 64
يكونون أكثر عرضة للتعرض لفيروس كورونا ()COVID-19
بسبب عملهم (عىل سبيل المثال ،العاملون في مجال الرعاية
الصحية والمدرسون) أو المكان الذي يعيشون فيه أو يزورونه
كثيرًا (عىل سبيل المثال ،ملجأ مشردين)

عاما أو أكبر مؤهلين
يكون األشخاص الذين يبلغون من العمر ً 18
للحصول عىل جرعة معززة بعد شهرين من تلقي الجرعة الوحيدة
من لقاح J&J

لماذا يوصى بإعطاء جرعة معززة؟
ما زالت لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19فعالة جدًا في منع
التعرض لمرض شديد ودخول المستشفى للعالج والوفاة بسبب
فيروس كورونا ( .)COVID-19ومع ذلك ،تظهر بعض الدراسات
أن الحماية من العدوى من خالل لقاحات  Pfizerأو Moderna
قد تبدأ في االنخفاض بعد حوالي ستة أشهر أو بعد حوالي
شهرين من لقاح  .J&Jوقد توفر الجرعة المعززة حماية إضافية
لألشخاص المعرضين لخطر متزايد من التعرض لفيروس كورونا
( )COVID-19أو مرض فيروس كورونا ( )COVID-19الشديد،
خاصة مع وجود متغير دلتا المنتشر في مجتمعاتنا.
ما الحاالت الطبية التي تزيد من خطر التعرض لمرض شديد
بسبب فيروس كورونا ()COVID-19؟
تشتمل الحاالت الطبية التي تزيد من خطورة التعرض لمرض
شديد بسبب فيروس كورونا ( )COVID-19عىل السكري
والحاالت القلبية ومرض كلوي مزمن ومرض مزمن بالرئة
ومرض الكبد والسرطان والخرف وفيروس نقص المناعة البشرية
( )HIVوالحمل .للحصول عىل قائمة كاملة ،راجع:
cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extraprecautions/people-with-medical-conditions.html

يُتبع 

من األشخاص المعرضين لخطر المتزايد للتعرض لإلصابة
بفيروس كورونا ( )COVID-19في مكان عملهم أو في مكان آخر؟
تشتمل الوظائف التي قد تزيد من خطر التعرض لفيروس
كورونا ( )COVID-19عىل العاملين في مجال الرعاية الصحية
والمدرسين وموظفي الرعاية النهارية والعاملين في المطاعم
ومتاجر البقالة .تشتمل األماكن األخرى التي قد يكون فيها خطر
متزايد للتعرض عىل مالجئ المشرّدين والسجون.
كيف يمكنني معرفة ما إذا كنت بحاجة إىل جرعة معززة أم ال؟
تحدث إىل مقدم الرعاية الصحية إذا كانت لديك أسئلة حول ما إذا
كان يجب عليك الحصول عىل جرعة معززة أم ال .إذا كنت بحاجة
إىل مساعدة في إيجاد مقدم خدمات ،فاتصل عىل الرقم  311أو
 212-COVID-19 (212-268-4319)وتحدث مع ممرضة لمعرفة
ما إذا كنت مؤهال ً.
هل يمكن للحوامل أو للمرضعات أو الالئي يحاولن الحمل
الحصول عىل جرعة معززة؟
ً
تتعرض الحوامل والحوامل حديثا لخطر متزايد لإلصابة بمرض
شديد بسبب فيروس كورونا ( )COVID-19مقارنة بغير الحوامل.
يجب عىل الحوامل الحصول عىل التطعيم ضد فيروس كورونا
( .)COVID-19في حالة تلبية الحوامل لمعايير األهلية ،يجب
عليهم تلقي جرعة معززة.
ما مخاطر الحصول عىل جرعة معززة؟
بالنسبة للعديد من األشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح
 Pfizerأو  Modernaأو جرعة واحدة من لقاح  ،J&Jفإن فوائد
الحصول عىل جرعة معززة تفوق أي مخاطر .حتى اآلن ،كانت
ردود الفعل التي تم اإلبالغ عنها بعد الحصول عىل جرعة معززة
مماثلة لتلك التي اإلبالغ عنها بعد الجرعات األولية .كانت اآلثار
الجانبية األكثر شيوعً ا التي تم اإلبالغ عنها هي التعب ووجع الذراع.
وكانت معظم اآلثار الجانبية خفيفة إىل متوسطة.
هل الجرعة المعززة هي نفس اللقاح الخاص بالجرعتين األوليين؟
نعم .الجرعة المعززة هي نفس اللقاح الخاص بكل من أول
جرعتين من  Pfizerأو  ،Modernaأو جرعة  J&Jالوحيدة .ومع
ذلك ،فإن الجرعة المعززة من  Modernaهي نصف ما يتم تناوله
في الجرعتين األوليين.
هل يجب أن تكون العالمة التجارية للجرعة المعززة الخاصة بي
هي نفس العالمة التجارية للقاح الذي تلقيته أوالً؟
يجب أن يحاول األشخاص الذين تم تطعيمهم الحصول عىل
نفس اللقاح الذي تلقوه في البداية كجرعة معززة لهم ،لكن لديهم
خيار التبديل إىل أي من نوعي اللقاح األخرين.
متى يجب علي الحصول عىل جرعة معززة؟
يجب أن تحصل عىل جرعة معززة بعد ستة أشهر أو أكثر من تلقي
جرعتك الثانية من لقاح  Pfizerأو  Modernaلعالج فيروس كورونا
( )COVID-19إذا كنت مؤهالً ،أو بعد شهرين أو أكثر من تلقيك
الجرعة الوحيدة من لقاح  J&Jلعالج فيروس كورونا (.)COVID-19

أنا منقوص المناعة وحصلت عىل جرعة ثالثة من اللقاح .هل
يجب أن أحصل عىل جرعة معززة ً
أيضا؟
األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة بشكل متوسط وشديد
عاما وأكبر وأكملوا سلسلة أولية
والذين تتراوح أعمارهم بين ً 18
من لقاح  mRNA COVID-19وحصلوا عىل جرعة إضافية من
لقاح  mRNAقد يتلقون جرعة معززة واحدة للوقاية من فيروس
كورونا (( )COVID-19تتمثل في لقاح  Pfizer-BioNTechأو
 Modernaأو  )J&Jبعد  6أشهر عىل األقل من إكمال جرعة لقاح
 mRNAالثالثة.
أين يمكنني الحصول عىل جرعة معززة مجانية؟
تتوفر جرعات  Pfizerو J&Jالمعززة في  11مستشفى في نظام
 .NYC Health + Hospitalsتتوفر جرعات  Modernaالمعززة
في أي موقع من مواقع NYC Health + Hospitals/Gotham
 .Healthال تحتاج إىل الذهاب إىل نفس الموقع الذي حصلت فيه
عىل أول جرعتين من لقاح  Pfizerأو  Modernaأو جرعة واحدة
من لقاح  .J&Jيمكنك الذهاب بدون موعد إىل أي مستشفى من
مستشفيات الرعاية الحادة في نظام NYC Health + Hospitals
أو أي موقع من مواقع NYC Health + Hospitals/Gotham
 Healthللحصول عىل الجرعة المعززة أو االتصال بالرقم
 1‑877‑829-4692للحصول عىل مساعدة بلغات كثيرة.
هل يمكنني الحصول عىل جرعة معززة في نفس وقت
الحصول عىل اللقاحات األخرى (مثل لقاح اإلنفلونزا)؟
نعم .من اآلمن الحصول عىل جرعة معززة في نفس وقت
الحصول عىل اللقاحات األخرى أو في أي وقت قبل الحصول
عليها أو بعده .إذا لم تكن قد حصلت عىل لقاح اإلنفلونزا بعد،
فهما متاحان في مواقع مستشفيات الرعاية الحادة التابعة لنظام
.NYC Health + Hospitals
هل أحتاج إىل الحصول عىل جرعة معززة لكي أكون ُمطعّ ًما
بالكامل؟
ال ،يُعتبر األشخاص ُمطعمين بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة
الثانية من اللقاح المكون من جرعتين (مثل  Pfizerأو )Moderna
أو بعد أسبوعين من لقاح  J&Jالمك ّون من جرعة واحدة.
هل ستكون الجرعات المعززة إلزامية؟
ينطبق فرض التطعيم من جانب والية نيويورك للعاملين في
مجال الرعاية الصحية فقط عىل الجرعات األوىل والثانية .وال
يشتمل الفرض أو اإللزام عىل الجرعات المعززة.
هل يوصى بالجرعات المعززة لألطفال؟
ال ،في الوقت الحالي ،يعتبر  Pfizerهو اللقاح الوحيد المصرح
عاما.
باستخدامه لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5وً 11
عاما غير مؤهلين
األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  5وً 17
حال ًيا للحصول عىل جرعات معززة.

إذا كنا بحاجة إىل جرعة معززة ،فهل هذا يعني أن اللقاحات غير
مجدية؟
ال .لقاحات فيروس كورونا ( )COVID-19مجدية وتعمل بشكل
جيد لمنع المرض الشديد ودخول المستشفى لتلقي العالج
والوفاة ،حتى ضد متغير دلتا المنتشر عىل نطاق واسع .ومع ذلك،
بدأ خبراء الصحة العامة في مالحظة انخفاض طفيف في الحماية،
خاصة بين فئات سكانية معينة.
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