
التطعيمات
للجميع

لقاحات COVID-19 من Moderna )لمن هم في سن 18 وما فوق(
لقاحات COVID-19 من Pfizer )لمن تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و17 عاًما(

الجرعتان األوىل والثانية 	

جرعات السلسلة األولية اإلضافية للذين يعانون من نقص المناعة 	

الجرعات المعززة بما في ذلك المعزز ثنائي التكافؤ المحدث 	

متاحة هنا لجميع األشخاص المؤهلين

نظرًا الستمرار وجود فيروس COVID-19، فال يزال من المهم حماية نفسك 

وأحبائك من اإلصابة بالفيروس.

 تعد لقاحات COVID-19 آمنة وعالية الفعالية في تقليل خطر التعرض

للمرض ودخول المستشفى لتلقي العالج وحتى الوفاة.

يمكنك الحصول عىل لقاح COVID-19 دون دفع أي تكلفة من جيبك.

 تعرَّف عىل المزيد عن اللقاح المناسب لك. 

 صّور رمز QR أو اتصل عىل الرقم

.)1-844-692-4692(   1-844-NYC-4NYC



COVID-19 لقاح فيروس

:COVID-19 معظم األفراد مؤهلون اآلن ألخذ لقاح

يمكن لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات الحصول عىل ثالث  	

Pfizer-BioNTech من جرعات األطفال )ُعْشر القوة( لـ

يمكن لألشخاص في سن 5 إىل 11 سنة الحصول عىل اثنتين من جرعات األطفال  	

Pfizer-BioNTech ثلث القوة( لـ(

 يمكن لألشخاص في سن 12 عاًما وأكبر الحصول عىل جرعتين من  	

Pfizer-BioNTech

	 Moderna يمكن لألشخاص في سن 18 عاًما وأكبر الحصول عىل جرعتين من

Modernaو Pfizer جرعات السلسلة األولية اإلضافية من لقاح

تُفضل الجرعات األولية اإلضافية من لقاح mRNA لألشخاص الذين يعانون من ضعف في 

جهاز المناعة بسبب حالة طبية أو عالج ما.

ال يُنصح بجرعات السلسلة األولية اإلضافية لمعظم األشخاص الذين يعانون من حاالت 

طبية أخرى مثل مرض السكري أو أمراض القلب أو الرئة.

Modernaو Pfizer متلقو لقاح - COVID-19 جرعة معززة لعالج

األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و11 عاًما والذين سبق لهم الحصول عىل سلسلة 

لقاحات Pfizer األولية منذ أكثر من خمسة أشهر مؤهلون للحصول عىل Pfizer أحادي 

التكافؤ المعزز فقط.

بالنسبة لألشخاص بعمر 12 عاًما فما فوق، فإن الجرعة المعززة الوحيدة المصرح بها هي 

المعزز ثنائي التكافؤ المحدث. لم يعد بإمكان األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عاًما أو 

أكثر الحصول عىل المعزز األحادي التكافؤ األصلي.

يجب أن يتلقى األشخاص بعمر 12 عاًما أو أكثر جرعة من المعزز ثنائي التكافؤ المحدث 

بعد شهرين عىل األقل من سلسلة لقاحات COVID-19 األساسية أو آخر جرعة معززة.

قد يحصل األشخاص الذين تم تطعيمهم عىل نفس اللقاح الذي تلقوه في البداية مثل 

سلسلة اللقاحات األولية أو اللقاح المعزز السابق أو قد يكون لديهم خيار التبديل إىل أي 

من نوعي اللقاح اآلخرين.
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