التطعيمات
للجميع
النفلونزا
+حقن إ
+لقاحات  Modernaلعالج يف�وس
كورونا ()COVID-19

•الجرعات أ
الوىل والثانية
أ
الضافية ألولئك الذين
•جرعات السلسلة الولية إ
يعانون من نقص المناعة
•الجرعات المعززة

متاحة هنا لجميع أ
ين
المؤهل�
الشخاص
وف�وس كورونا
نظرا لقدوم موسم إ
النفلونزا آ ي
ً
مهما ث
أك� من أي وقت
ن
ال
أصبح
ا،
مع
()COVID-19
ً
ً
ض
الصابة بالمرض.
م� أن تحمي نفسك وأحباءك من إ
وف�وس كورونا ()COVID-19
تعد لقاحات إ
النفلونزا ي

آمنة وعالية الفعالية ف ي� تقليل خطر التعرض للمرض
ودخول المستشفى لتلقي العالج ت
وح� الوفاة.

ف�وس كورونا ()COVID-19
يمكنك الحصول عىل لقاح ي

النفلونزا ف ي� نفس الوقت دون دفع أي تكلفة من
وحقنة إ
جيبك.
تعرف عىل المزيد حول اللقاح المناسب لك.
َّ
ضوئيا أو اتصل عىل الرقم
امسح رمز QR
ً
.)1-844-692-4692( 1
 -844-NYC-4NYC

تعرف عىل المزيد حول
َّ
لقاحات يف�وس كورونا

()COVID-19

تعرف عىل المزيد حول
َّ
النفلونزا
لقاح إ

من الذي يجب أن يحصل عىل اللقاح لمكافحة
وف�وس كورونا ()COVID-19؟
إ
النفلونزا ي
النفلونزا
لقاح إ

النفلونزا الموسمي كل سنة ،وبصفة خاصة:
ينبغي عىل كل شخص يبلغ من العمر ستة أشهر وما فوق الحصول عىل لقاح إ
 +أ
الطفال أقل من ي ن
عام�
أ
أ
عاما
+الشخاص ال بك� من ً 65
+الحوامل أو النساء ت
اللوا� ب ن
أنج� حدي ًثا
ي
 +أ
الشخاص المصابون بحاالت طبية مثل السكري أو الربو أو مرض القلب أو يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ()HIV
الساسيون ،بمن فيهم العاملون ف� مجال الرعاية الصحية ومقدمو الرعاية أ
+العاملون أ
ين
أك� للإصابة بالمرض .يجب عىل أولئك
للشخاص
المعرض� لخطر ب
ي
أ
أ
النفلونزا.
الذين يعتنون بالطفال ،وخاصة الطفال الذين تقل أعمارهم عن ستة أشهر ،الحصول عىل لقاح إ

ف�وس كورونا ()COVID-19
لقاح ي
آ
أ
ف�وس كورونا (:)COVID-19
معظم الفراد مؤهلون الن للحصول عىل لقاح ي
أ
أ
ف
ن
اثنت� من جرعات الطفال (ثلث القوة) لـ Pfizer-BioNTech
+يمكن للشخاص ي� سن  5إىل  11سنة الحصول عىل ي
أ
ف
ين
جرعت� من Pfizer-BioNTech
وأك� الحصول عىل
عاما ب
+يمكن للشخاص ي� سن ً 12
أ
ف
ين
جرعت� من لقاح  Modernaأو جرعة واحدة من Johnson & Johnson/Janssen
وأك� الحصول عىل
عاما ب
+يمكن للشخاص ي� سن ً 18

أ

ف�وس كورونا ()COVID-19
جرعات السلسلة الولية إ
الضافية من لقاح  Pfizerأو  Modernaلعالج ي
أ
أ
أ
يوما عىل القل ،ولديهم
جرعات السلسلة الولية إ
الضافية متاحة للشخاص الذين حصلوا عىل جرعتهم الثانية من لقاح يف�وس كورونا ( )COVID-19منذ ً 28
جهاز مناعي ضعيف بسبب حالة أو عالج .وقد يشتمل ذلك عىل:
+العالج النشط للرسطان
+زراعة أ
العضاء والدواء المستخدم لتقليل قوة الجهاز المناعي
+زراعة الخاليا الجذعية خالل آخر ي ن
عام�
أ
ول المتوسط أو الشديد
+نقص المناعة ال ي
 +يف�وس نقص المناعة ش
الب�ية ( )HIVيغ� ُمعالج أو متقدم
أ
أ
ت
ال� تضعف الجهاز المناعي بشكل معتدل أو شديد
+العالج النشط بجرعة عالية من الكور
ي
تيكوست�ويدات أو الدوية الخرى ي
ين
أك� للحصول عىل جرعة سلسلة أولية إضافية من
أك� للحصول عىل جرعة
عاما أو ب
يتع� أن تبلغ من العمر  5سنوات أو ب
سلسلة أولية إضافية من  Pfizerوً 18
أ
أ
الضافية لمعظم الشخاص الذين يعانون من حاالت طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة.
 .Modernaال يُنصح بجرعات السلسلة الولية إ
ف�وس كورونا ( - )COVID-19متلقو لقاح  PfizerوModerna
جرعة معززة لعالج ي
أ
أ
ث
عاما أو أك� عىل جرعة معززة بعد  5أشهر عىل القل من تلقي الجرعة الثانية من سلسلة التطعيم الولية من
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ً 12
ف�وس كورونا (.)COVID-19
 Pfizerأو  Modernaلمكافحة ي
يجب عىل أ
ين
جرعت� من لقاح  Pfizerأو  Modernaمحاولة الحصول عىل نفس اللقاح باعتباره جرعتهم المعززة ،ولكن لديهم خيار التبديل
الشخاص الذين تلقوا
ف
إىل أي من أنواع اللقاحات الثالثة المرصح بها ي� الواليات المتحدة.
أ
عاما ممن حصلوا سابقًا عىل سلسلة  Pfizerاالبتدائية منذ ث
أك� من خمسة أشهر مؤهلون للحصول عىل جرعة
الشخاص الذين تت�اوح أعمارهم من  12أإىل ً 17
ت
ن
مؤهل� للحصول عىل جرعة إضافية من لقاح Pfizer
عاما
 Pfizerالمعززة فقط .قد يكون بعض الطفال من
ي
منقوص المناعة الذين ت�اوح أعمارهم من  5إىل ً 11
ي
يوما من جرعتهم الثانية.
بعد ً 28
ف�وس كورونا ( - )COVID-19متلقو لقاح Johnson & Johnson
جرعة معززة لعالج ي
أ
أ
ث
عاما أو أك� عىل جرعة معززة بعد شهرين عىل القل من تلقي جرعة اللقاح الولية من يف�وس كورونا
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر ً 18
( .)COVID-19تعد جرعات  Pfizerأو ( Modernaلقاحات  )mRNA COVID-19مفضلة ف ي� معظم المواقف.
ف

توفر المستشفيات الموجودة ي� نظام  NYC Health + Hospitalsلقاحات  Pfizerو .J&Jتوفر مواقع  NYC Health + Hospitals/Gotham Healthلقاح .Moderna
للحصول عىل قائمة كاملة بالمواقع ،تفضل بزيارة موقعنا عىل الويب.nychealthandhospitals.com :
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