
 COVID-19أخبار قابلة للتعدیل بشأن فیروس 
 

 كیف تحصل على اللقاح
 

 .COVID-19منذ العام الماضي، ونحن نضحي بكوننا مع أحبائنا من أجل حمایة العائلة واألصدقاء من فیروس 
 

 لقد افتقدنا العدید من اللحظات الجمیلة مثل حفالت الزفاف والتعمید والتجمعات العائلیة وحتى العناق. نرید جمیًعا 
 ونحتاج إلى إعادة االتصال بأصدقائنا وعائلتنا وكل واحد منا لدیھ القدرة على تحقیق ذلك من خالل الحصول على 

  .COVID-19لقاح فیروس 
 

 (امأل اسم مؤسستك) نرغب في تقدیم معلومات مھمة حول كیفیة اإلجابة على أسئلتك ولكن ______________نحن في 
  أیًضا نساعدك في معرفة المكان الذي یمكنك فیھ أنت وأحبائك الحصول على اللقاح في مقاطعة أورانج.

 
بما في ذلك  ،في مقاطعة أورانج من خالل قنوات الرعایة الصحیة المختلفة COVID-19 یتم توزیع لقاح فیروس

 المستشفیات والعیادات والصیدلیات وعیادات التطعیم المتنقلة في مقاطعة أورانج.
 

. یتم تشجیع أي شخص لم یتلق أي لقاح بعد COVID-19معظم أعضاء مجتمع مقاطعة أورانج مؤھلون لتلقي لقاح فیروس 
   آمن ومجاني وفعال.COVID-19على حمایة أسره وأحبائھ من خالل التطعیم. لقاح فیروس 

 
، فاتصل بالخط الساخن Othenaإذا كنت بحاجة إلى مساعدة في تحدید موعد تلقي اللقاح أو كان لدیك سؤال متعلق بتطبیق 

OC COVID-19  تتوفر المساعدة اللغویة باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والفیتنامیة عن 714 (834-2000على الرقم (
 صباًحا 8 سبعة أیام في األسبوع من الساعة )714 (834-2000 على OC COVID-19طریق االتصال بالخط الساخن 

 .www.Othena.com مساءً . أو الذھاب إلى 5حتى الساعة 
 

  علىOthenaتتوفر إجابات لألسئلة المتداولة حول تطبیق 
.OCCOVID19.OCHealthInfo.com/Othena-FAQS سیتم تحدیث صفحة الویب  

 ھذه باستمرار كلما توفرت معلومات جدیدة.
  

 
## 
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 COVID-19كیفیة إجراء اختبار 
 

 بینما كانت التطعیمات جاریة منذ وقت سابق من ھذا العام، یجب أن یستمر سكان مقاطعة أورانج في الخضوع لفحص 
   بانتظام.COVID-19فیروس 

 
) ندعم بشكل كامل جھود التطعیم المبذولة في مقاطعة أورانج امأل اسم مؤسستك (____________نحن في 

) ولتزوید السكان والعاملین بمجموعة متنوعة من خیارات اختبار HCAو وكالة الرعایة الصحیة في مقاطعة أورانج (
 .COVID-19فیروس 

 
العدید من جوانب الحیاة اآلن تتضمن إجراء االختبار؛ تتطلب ریاضات الشباب، والمدارس، وشركات الطیران وبعض 

 عندما COVID-19أصحاب العمل نتیجة اختبار سلبیة. من المھم أن تعرف إلى أین یجب أن تذھب إلجراء اختبار فیروس 
 تحتاج إلیھ.

 
– www.covidvaccinefacts.com –اإللكتروني  )HCA (في مقاطعة أورانج وكالة الرعایة الصحیةعلى موقع 

  .COVID-19یمكنك العثور على أحدث قائمة بخیارات ومواقع اختبار فیروس 
 

یمكنك إما تحدید موعد لزیارة موقع اختبار بالقرب منك أو طلب فحص اللعاب أو مسحة األنف لیتم تسلیمھا  
 مباشرة إلى منزلك!

 
دعونا نواصل القیام بدورنا من خالل االلتزام بالتباعد المجتمعي، وغسل الیدین بانتظام ، وارتداء قناع الوجھ أثناء المخالطة 

  مع اآلخرین للتغلب على ھذا الوباء.
 
 

## 
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 COVID-19الخرافات مقابل حقائق 
 

  ؟COVID-19ھل لدیك بعض األفكار األخرى بشأن تلقي لقاح فیروس 
 

  ربما تكون قد صادفت بعض الخرافات حول اللقاح عبر اإلنترنت أو سمعتھا من أصدقائك أو عائلتك.
 

) بتجمیع قائمة االفكار الخاطئة HCAلتبدید بعض الخرافات األكثر شیوًعا، قامت وكالة الرعایة الصحیة في مقاطعة أورانج (
 الدائرة حول اللقاح والحقائق المصححة. یمكنك أیًضا العثور على ھذه القائمة على موقع الویب الخاص بھم:

https://occovid19.ochealthinfo.com/article/trust-truth-not-myths. 
 

_______________________________________________________________ 
 

  ھي منھجیة لقاح لم یتم اختبارھاRNA (mRNA) الخرافة: لقاح مرسال الحمض النووي الریبي
 

 أول لقاحات بشریة COVID-19 لفیروس RNA (mRNA) قد تكون لقاحات مرسال الحمض النووي الریبيالحقیقة: 
  عاًما.30، ولكن تم استخدامھا في دراسات اللقاحات لمدة mRNAمتاحة تجارًیا تستخدم تقنیة 

 
 اقرأ المزید:

Pardi N, Hogan MJ, Porter FW, Weissman D. mRNA vaccines - a new era in 
vaccinology. Nat Rev Drug Discov. 2018 Apr; 17(4):261-279. doi:10.1038/nrd.2017.243. 

Epub 2018 Jan 12. PMID: 29326426; PMCID: 
PMC5906799. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326426/ 

_______________________________________________________________ 
 

 )DNAتغیر حمضك النووي ( (mRNA) الخرافة: لقاحات مرسال الحمض النووي الریبي
 

)، ألنھ ال یدخل أبًدا إلى DNAحمضك النووي ( RNA ال یوجد خطر من أن یغیر مرسال الحمض النووي الریبي الحقیقة:
 ).DNAجزء الخلیة (النواة) حیث یوجد الحمض النووي (

_______________________________________________________________ 
 

 الرقائق الدقیقة ُتحقن في ذراعك مع اللقاح الخرافة:
 

ال ُتحقن الرقائق مع اللقاح. تحتوي إحدى المحاقن المقرر استخدامھا للتطعیمات ضد فیروس كورونا المستجد  الحقیقة:
)COVID للمحاقن المعبأة مسبًقا والتي یمكن مسحھا ضوئًیا لتتبع اللقاحات المعطاة. السطح الخارجي) على رقاقة مثبتة فوق 

   یتم حقنھا.التبقى الرقاقة على السطح الخارجي للمحقن و
_______________________________________________________________ 

 
 لم یتم تصنیف المجموعات العرقیة / اإلثنیة أو كبار السن على أنھم "خنازیر تجارب" للحصول على اللقاح األول الخرافة:

 
المجموعات التي ُتعرض علیھا اللقاحات ھي الفئات األكثر عرضة لإلصابة بالعدوى أو نقلھا أو حدوث مضاعفات  الحقیقة:

 خطیرة، ولم یتم تحدید األولویات على أساس العرق أو اإلثنیة.
_______________________________________________________________ 

 
 

https://occovid19.ochealthinfo.com/article/trust-truth-not-myths
https://occovid19.ochealthinfo.com/article/%3Ehttps:/pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29326426/


 
  یسببان العقم لدى النساء.Moderna mRNA و Pfizerلقاحا  الخرافة:

 
 عن بروتین المشیمة COVID-19 mRNAتختلف البروتینات الشوكیة التي تم ترمیزھا بواسطة لقاحات  الحقیقة:
، وال یوجد سبب لالعتقاد بأن اللقاحات ستؤدي إلى استجابة مناعیة لھذا البروتین غیر ذي الصلة. اعتباًرا من 1-سینسیتین

 دون COVID-19 عن العدید من الوالدات بعد تلقي لقاح فیروس )CDC (، أبلغ مركز السیطرة على األمراض2/28/21
 زیادة في مدة الحمل أو مضاعفات الوالدة.

 
 اقرأ المزید:

 CDC ACIP COVID ،21/1/3تحدیث سالمة لقاح 
_______________________________________________________________ 

 
 COVID-19 یمكن أن یصیبك بفیروس COVID-19لقاح فیروس  الخرافة:

 
 المستخدمة حالًیا أو المتوقع استخدامھا قریًبا على الفیروس التاجي COVID-19ال تحتوي أي من لقاحات فیروس  الحقیقة:

 .COVID-19الفعلي بداخلھا، لذلك ال یمكنھا إصابتك بفیروس 
 

 اقرأ المزید:
Kwon, D. The Promise of mRNA Vaccines. The Scientist, Nov 25, 

2020. https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-promise-of-mrna-vaccines-68202 
_______________________________________________________________ 

 
  أكبر من خطر الوفاة من الفیروس نفسھ.COVID-19خطر الوفاة من لقاحات فیروس  الخرافة:

 
 ھذا غیر صحیح تماًما. الحقیقة:

 
على الرغم من اإلبالغ عن بعض حاالت الحساسیة الشدیدة والمفرطة، بشكل رئیسي في : Moderna و Pfizer لقاحات

معدالت الوفاة  .األشخاص الذین لدیھم تاریخ من ردود الفعل التحسسیة، إلى أنھ لم یتم ربط أي وفیات بشكل واضح بالتطعیم
في األیام التي تلي التطعیم أقل مما ھو متوقع بناًء على معدالت الوفیات الطبیعیة خالل تلك الفترة الزمنیة لألشخاص من 

 األعمار الذین یتم تطعیمھم (اللجنة االستشاریة المعنیة بممارسات التحصین ومراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا
)CDC(.( 

 
) FDA، أوصت إدارة الغذاء والدواء (2021 أبریل 13في :  Johnson and Johnson (Janssen)لقاح

 حاالت لمتالزمة، ُتعرف باسم التخثر باإلضافة إلى 6بسبب تقریر عن  Janssenاألمریكیة بوقف مؤقت في إعطاء لقاح 
 عاًما وتوفیت حالة 48 و 18). حدثت جمیع الحاالت الست في نساء تتراوح أعمارھن بین TTSمتالزمة نقص الصفیحات (

 حاالت 9 أیام من فحص جمیع األدلة المتعلقة بتلك الحاالت باإلضافة إلى 10، بعد توقف دام 2021 أبریل 23في  واحدة.
) وإدارة الغذاء CDCإضافیة، والتي تضمنت حالتي وفاة إضافیتین، وجدت مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (

 18) أن الفوائد المعروفة والمحتملة للقاح تفوق المخاطر المعروفة والمحتملة لدى األفراد الذین تبلغ أعمارھم FDAوالدواء (
 حاالت لكل ملیون جرعة من لقاح 7 معرضة لخطر اإلصابة في )TTS (تبین أن متالزمة نقص الصفیحات عاًما فما فوق.

Janssen  عاًما 50 عاًما. كان الخطر بالنسبة للنساء األكبر من 49 و 18المعطى للنساء الالئي تتراوح أعمارھن بین 
، وكانت ھذه المخاطر أقل من مخاطر COVID-19 لكل ملیون جرعة. مقارنة بمخاطر االستشفاء والوفاة من فیروس 0.9

، إلى جانب مراجعة  Janssenأوصت كلتا الوكالتین باستئناف إعطاء لقاح  .COVID-19عدم التطعیم ضد فیروس 
صحائف الوقائع لمقدمي الخدمة والمتلقین لتضمین معلومات حول مخاطر ھذه المتالزمة، والتي حدثت في عدد قلیل جًدا من 

 .COVID -19 للوقایة من فیروس Janssenاألشخاص الذین تلقوا لقاح 

https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-02/28-03-01/05-covid-Shimabukuro.pdf
https://www.the-scientist.com/news-opinion/the-promise-of-mrna-vaccines-68202


 
 اقرأ المزید:

 توصیة بوقف مؤقت )FDA ( وإدارة الغذاء والدواء)CDC (رفعت وكالتي مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا
بعد إجراء  COVID-19  للوقایة من فیروسJohnson & Johnsonالخاص بشركة  Janssen الستخدام لقاح

 .مراجعة شاملة للسالمة
_______________________________________________________________ 

 
  لیس أسوأ من األنفلونزا الموسمیةCOVID-19فیروس  الخرافة:

 
  بخطر الموت وفشل األعضاء ودخول وحدة COVID-19مقارنة باإلنفلونزا الموسمیة، ارتبط فیروس  الحقیقة:

  مرًضا أكثر خطورة COVIDالعنایة المركزة والمكوث لفترات طویلة في المستشفى. یمكن أن یكون فیروس 
 وفتًكا من األنفلونزا الموسمیة.

 
 اقرأ المزید:

 COVID-19التقییم المقارن للمظاھر السریریة وخطر الوفاة في المرضى الذین یدخلون المستشفى مصابین بفیروس 
  واإلنفلونزا الموسمیة. المجلة الطبیة البریطانیة

_______________________________________________________________ 
 

ندعم  نریدك أن یتم إعالمك وتمكینك من اتخاذ الخیارات الصحیحة. (امأل اسم مؤسستك) ______________ نحن في
) لتطعیم المواطنین ضد HCAبشكل كامل الجھود المبذولة في مقاطعة أورانج ووكالة الرعایة الصحیة في مقاطعة أورانج (

 .COVID-19فیروس 
 

 یتوفر المزید من المعلومات باللغات اإلنجلیزیة واإلسبانیة والكوریة والفیتنامیة من خالل االتصال بالخط الساخن
OC COVID-19 24. یقدم الخط الساخن ردوًدا تلقائیة على األسئلة المتداولة على مدار 2000-834-714 على الرقم 

 مساءً . 5 صباًحا حتى 8ساعة في الیوم، ویعمل مشغلون مدربون بشكٍل مباشر على مدار سبعة أیام في األسبوع من الساعة 
 .covidvaccinefacts.comإذا احتجت إلى مزید من المعلومات في أي وقت، فتفضل بزیارة 

 
## 
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