التطعيمات للجميع
+حقن اإلنفلونزا
+لقاحات  Modernaلعالج
فيروس كورونا ()COVID-19
• الجرعات األوىل والثانية
• الجرعات الثالثة
• الجرعات المعززة

متاحة هنا لجميع األشخاص
المؤهلين
نظرًا لقدوم موسم اإلنفلونزا وفيروس كورونا
مهما أكثر من
معا ،أصبح اآلن
(ً )COVID-19
ً
أي وقت مضى أن تحمي نفسك وأحباءك من
اإلصابة بالمرض.
لقاحات الوقاية من فيروس كورونا
( )COVID-19واإلنفلونزا آمنة وفعالة للغاية في
الحد من مخاطر المرض ودخول المستشفى
للعالج وحتى الوفاة.
يمكنك الحصول عىل لقاح فيروس كورونا
( )COVID-19وحقنة اإلنفلونزا في نفس الوقت
دون دفع أي تكلفة من جيبك.
تعرَّف عىل المزيد حول اللقاح المناسب
لك .امسح رمز االستجابة السريعة ضوئ ًيا
أو اتصل عىل الرقم 1-844-NYC-4NYC
.(1‑844‑692‑4692)

التعرّف عىل المزيد
حول لقاحات فيروس
كورونا ()COVID-19

التعرّف عىل المزيد
حول لقاح اإلنفلونزا

من الذي يجب أن يحصل عىل اللقاح لمكافحة

اإلنفلونزا وفيروس كورونا ()COVID-19؟
لقاح اإلنفلونزا

ينبغي عىل كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر وما فوق الحصول عىل لقاح اإلنفلونزا الموسمي كل سنة ،وبصفة خاصة:
+األطفال أقل من عامين
عاما
+األشخاص األكبر من ً 65
+الحوامل أو النساء اللواتي أنجبن حدي ًثا
+األشخاص المصابون بحاالت طبية مثل السكري أو الربو أو مرض القلب أو فيروس نقص المناعة البشرية ()HIV
+العاملون األساسيون ،بمن فيهم العاملون في مجال الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية لألشخاص المعرضين لخطر أكبر
لإلصابة بالمرض .يجب عىل أولئك الذين يعتنون باألطفال ،وخاصة األطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ،الحصول
عىل لقاح اإلنفلونزا.

لقاح فيروس كورونا ()COVID-19

معظم األفراد مؤهلون اآلن للحصول عىل لقاح فيروس كورونا (:)COVID-19
عاما الحصول عىل جرعتين لألطفال (ثلث قوة جرعة البالغين) من
+يمكن لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم من  5إىل ً 11
لقاح Pfizer-BioNTech
عاما وأكبر الحصول عىل جرعتين من Pfizer-BioNTech
+يمكن لألشخاص في سن ً 12
عاما وأكبر الحصول عىل جرعتين من لقاح  Modernaأو جرعة واحدة من

+
يمكن لألشخاص في سن ً 18
Johnson & Johnson/Janssen

الجرعة الثالثة من لقاح  Pfizerأو  Modernaلعالج فيروس كورونا ()COVID-19

يوما عىل
الجرعات الثالثة متاحة لألشخاص الذين حصلوا عىل جرعتهم الثانية من لقاح فيروس كورونا ( )COVID-19منذ ً 28
األقل ،ولديهم جهاز مناعي ضعيف بسبب حالة أو عالج .وقد يشتمل ذلك عىل:
+العالج النشط للسرطان
+زراعة األعضاء والدواء المستخدم لتقليل قوة الجهاز المناعي
+زراعة الخاليا الجذعية خالل آخر عامين
+نقص المناعة األولي المتوسط أو الشديد
+فيروس نقص المناعة البشرية ( )HIVغير ُمعالج أو متقدم
+العالج النشط بجرعة عالية من الكورتيكوستيرويدات أو األدوية األخرى التي تضعف الجهاز المناعي بشكل معتدل أو شديد
عاما أو أكبر للحصول عىل الجرعة الثالثة
عاما أو أكبر للحصول عىل الجرعة الثالثة من  Pfizerوً 18
يتعين أن تبلغ من العمر ً 12
من  .Modernaال يُنصح بالجرعات الثالثة لمعظم األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض
القلب أو الرئة.

ججرعة معززة من لقاح فيروس كورونا ( - )COVID-19متلقو لقاحات  PfizerوModerna

عاما أو أكثر عىل جرعة معززة بعد  6أشهر عىل األقل من تلقي الجرعة الثانية من
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ً 16
سلسلة التطعيمات األولية ضد فيروس كورونا (.)COVID-19
يجب عىل األشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح  Pfizerأو  Modernaمحاولة الحصول عىل نفس اللقاح كجرعة معززة ،ولكن
لديهم خيار التبديل إىل أي من أنواع اللقاحات الثالثة المصرح بها في الواليات المتحدة.
عاما ممن حصلوا ساب ًقا عىل سلسلة Pfizer
عاما األشخاص الذين يبلغون من العمر ً 17
األشخاص الذين يبلغون من العمر ً 16
االبتدائية منذ أكثر من ستة أشهر مؤهلون للحصول عىل جرعة  Pfizerالمعززة فقط .األشخاص الذين يبلغون من العمر  5أعوام
عاما غير مؤهلين حال ًيا للحصول عىل لقاحات معززة.
األشخاص الذين يبلغون من العمر ً 15

جرعة معززة من لقاح فيروس كورونا ( - )COVID-19متلقو لقاح Johnson & Johnson

عاما أو أكثر عىل جرعة معززة بعد شهرين عىل األقل من تلقي الجرعة الوحيدة من
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ً 18
التطعيم األولي ضد فيروس كورونا ( .)COVID-19قد تكون الجرعة المعززة عبارة عن أي من أنواع اللقاحات الثالثة المصرح بها في
الواليات المتحدة .إذا لم تكن متأكدًا من نوع اللقاح الذي يجب عليك الحصول عليه ،تحدث مع مقدم الرعاية الصحية أو الطاقم
السريري في موقع اللقاح.
توفر المستشفيات الموجودة في نظام  NYC Health + Hospitalsلقاحات  Pfizerو .J&Jتوفر مواقع  NYC Health + Hospitals/Gotham Healthلقاح
 .Modernaللحصول عىل قائمة كاملة بالمواقع ،تفضل بزيارة موقعنا عىل الويب.nychealthandhospitals.org :
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