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 ( اإلضافية مقابل الجرعات المعززة COVID-19جرعات مرض )

 الجرعات المعززة    الجرعة اإلضافية لألشخاص ذوي المناعة المنخفضة  

جرعة اللقاح اإلضافية لألشخاص الذين لم تكن استجابتهم   ما هي؟ 
  قوية بما يكفي للجرعات السابقة

 لتوفير حماية إضافية جرعة إضافية من اللقاح 

من المؤهل للحصول 
 عليها؟

 ضعيفةتكون مناعتهم والذين  وأكبر 5 ربعم األشخاص

  بشكل متوسط إلى شديد
  عاًما فأكثر 12تبلغ أعمارهم األشخاص الذين 

ما فائدة الحصول 
 عليها؟

بعض األشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة ال 
الجرعة الثالثة قد تحسن   للقاحات.يستجيبون بشكل جيد  

 االستجابة المناعية. 

اللقاحات ما زالت تقي جيدًا من المرض الشديد، لكن  
الوقاية من العدوى الخفيفة إلى المتوسطة قد ال تكون  

  بنفس القوة أو قد تنخفض بمرور الوقت.

ما هي العالمة 
 التجارية للقاح؟

أو   Pfizerإذا كنت قد حصلت على لقاح  •

Moderna  فاحصل على نفس الماركة جرعتيك ،
 السابقتين إن أمكن. 

 & Johnsonإذا كنت قد حصلت على لقاح  •
Johnson   لقاح آخر، فاحصل على لقاح أوPfizer  

 . Modernaأو 

إما نفس العالمة التجارية للقاحك األول أو عالمة تجارية  
 . Modernaو Pfizerعلى  يفضل الحصول مختلفة.

متى أكون مؤهالً  
 للحصول عليها؟

ً  28على األقل بعد  من حصولك على الجرعة الثانية   يوما

 & Johnson ح، أو لقاModernaأو   Pfizerمن لقاح 
Johnson   .أحادي الجرعة 

، على Modernaأو  Pfizerإذا حصلت على لقاح  •
من الجرعة الثانية )أو ثالثة   خمسة أشهراألقل بعد 

أشهر على األقل بعد جرعتك اإلضافية إذا كنت  
 تعاني من نقص مناعي معتدل أو شديد(. 

، بعد  Johnson & Johnson إذا حصلت على لقاح •
 على األقل من حصولك على اللقاح. شهرين

ما الوثائق التي  
 أحتاجها؟ 

حالة  ستحتاج إلى أن التأكيد على أن لديك  إثبات السن.
الخاصة بك إذا كانت   اللقاحأحضر بطاقة  طبية تؤهلك.

 لديك. 

الخاصة بك إذا كانت   اللقاحأحضر بطاقة   إثبات السن.
 لديك. 

هل هناك آثار  
 جانبية؟

قد تعاني من آثار جانبية، مثل وجع الذراع والصداع  
  وآالم الجسم والتعب والحمى.

الذراع والصداع  قد تعاني من آثار جانبية، مثل وجع 
 وآالم الجسم والتعب والحمى. 

 نعم.  نعم.  هل هي مجانية؟
أين يمكنني معرفة 

 المزيد؟
 . on.nyc.gov/vaccinefactsاقرأ  .on.nyc.gov/additionaldoseاقرأ 

 
لالطالع على مزيد   .877-829-4692أو اتصل بالرقم  nyc.gov/vaccinefinderللعثور على موقع لتلقي اللقاح، تفضل بزيارة 

 .  nyc.gov/covidvaccineمن المعلومات، زر الرابط
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