األسئلة المتكررة حول لقاحات مرض ( )COVID-19للعائالت والمربين

يمكن للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 17عا ًما الحصول
على لقاح فايزر المضاد لمرض (.)COVID-19
للعثور على موقع تطعيم بالقرب منك ،تفضل بزيارة  nyc.gov/vaccinefinderأو اتصل بالرقم
 .877-829-4692العديد من المواقع ال تتطلب حجز موعد.
•اللقاحات مجانية! ال تحتاج إلى تأمين صحي للحصول على التطعيم.
•يجب على الوالدين أو األوصياء إعطاء اإلذن شخصيًا أو عبر الهاتف للقاصر للحصول على التطعيم .تقبل العديد
من المواقع أيضًا إذن خطي .يجب على أي شخص يتراوح عمره من  12إلى  15عامًا أن يكون معه شخص بالغ.
•مطلوب إبراز إثبات العمر ،مثل بطاقة الهوية أو شهادة الميالد .يمكن أن يقوم الوالد أو الوصي أيضًا بتأكيد السن
نيابة عن القاصر.
•تم اختبار لقاح  Pfizerعلى األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عامًا في دراسات سريرية وثبت
أنه آمن وفعال ضد مرض ( .)COVID-19اآلثار الجانبية شائعة وتعني أن جسمك يبني المناعة!
1.لماذا يحتاج من هم أقل من  18عا ًما إلى التطعيم؟ كنت أعتقد أن مرض ( )COVID-19ال يؤثر على الشباب.
يمكن أن يصاب األشخاص من جميع األعمار بمرض ( .)COVID-19وعلى الرغم من أن مرض ( )COVID-19عاد ًة ما يكون
أكثر خطور ًة على البالغين ،فقد أصيب الشباب بمرض شديد وماتوا بسبب مرض ( .)COVID-19يعاني بعض األشخاص أيضًا
من مشاكل صحية طويلة األمد بعد اإلصابة بمرض ( ،)COVID-19مثل مشاكل الجهاز التنفسي أو التعب المزمن.
يساعد تطعيم الشباب أيضًا على حماية اآلخرين مثل األجداد واألقارب الذين يعانون من حاالت طبية تجعلهم أكثر عرضة لخطر النتائج
الشديدة .كما أنه يساعد الناس في مجتمعك ألن التطعيم يساعد في وقف انتشار الفيروس .وتبقى هناك إمكانية إلصابة العديد من الشباب
بالفيروس ونشره حتى لو لم يشعروا بالمرض.
2.هل أنا مطالب بالتطعيم؟
كل شخص لديه خيار الحصول على التطعيم .نريد أن يكون لدى الناس المعلومات التي يحتاجونها التخاذ القرار.
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3.أين يمكن أن يتم تطعيم شخص دون سن 18؟

إن الحصول على التطعيم في  NYCسهل .يمكنك االنتقال إلى  nyc.gov/vaccinefinderأو االتصال بالرقم 877-829-4692
للعثور على موقع قريب منك .يمكن لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عامًا الحصول على لقاح  ،Pfizerلذا تأكد من البحث
عن موقع يقدم هذا اللقاح.
4.كيف نعرف أن اللقاحات فعالة بالنسبة للشباب؟

لقد تمت دراسة أثر لقاح  Pfizerعلى الشباب وأثبت أنه آمن للغاية وفعال .لقد قامت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ومنظمات أخرى باإلضافة
إلى خبراء مستقلين بمراقبة العملية عن كثب.
5.ما هي األعراض الجانبية؟ هل سيتسبب االلم؟
قد يشعر الشباب ببعض األلم عند التطعيم ،تمامًا مثل أي حقنة أخرى .بعد ذلك ،قد يكون لديهم ألم في الذراع في مكان الحقنة وقد يشعرون
بالتعب أو األلم أو يعانون من الصداع أو يصابون بالحمى .وهذه عادة ما تكون عالمات على أن الجسم يبني الحماية .وتدوم اآلثار الجانبية
عاد ًة لمدة يوم إلى يومين .إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن اآلثار الجانبية ،فتحدث إلى طبيب األطفال أو اتصل بالرقم .311
يتطلب لقاح  Pfizerالحصول على حقنتين .من المهم الحصول على الحقنة الثانية حتى إذا كنت تعاني أنت أو طفلك من آثار جانبية بعد
الحقنة األولى.
6.كم تبلغ تكلفة اللقاح؟ ماذا لو لم يكن لدينا تأمين؟
اللقاح مجاني ولست بحاجة إلى تأمين للحصول عليه .إذا كان لديك تأمين ،فقد يتم إضافته لفاتورة التأمين ولكن لن يتم تحصيل دفعة مشتركة
أو أي رسوم أخرى منك.
7.ليس لدى عائلتي طبيب .مع من أتصل إذا كان لدي أسئلة؟

لمزيد من المعلومات حول اللقاحات ،تفضل بزيارة  nyc.gov/covidvaccineأو.cdc.gov/covidvaccine
يمكنك أيضًا االتصال بالرقم  311واطلب التحدث إلى شخص ما بشأن لقاحات مرض (.)COVID-19
8.ماذا يمكن أن يفعل الشاب بمجرد تلقيه اللقاح؟
تصبح جميع األنشطة أكثر أما ًنا بمجرد تلقيح شخص ما بشكل كامل! يمكن لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل استئناف األنشطة التي كانوا
يستمتعون بها قبل انتشار الوباء ويمكنهم القيام بمعظم األنشطة دون ارتداء غطاء للوجه أو التباعد الجسدي .ولكن في أماكن معينة ،يحتاج
األشخاص إلى ارتداء األقنعة ،حتى لو كانوا قد حصلوا على اللقاح .ويشمل ذلك المدارس والمواصالت العامة والمتاجر واألماكن العامة
األخرى إذا طلب المالك أو المشغل.
نوصي بأن يحافظ الجميع على تغطية وجوههم في الداخل حتى يتزايد عدد األشخاص الذين يتلقون اللقاح.
9.هل يحتاج األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عا ًما إلى إذن للحصول على التطعيم؟
نعم .يجب أن يعطي أحد الوالدين أو الوصي الموافقة .يمكن إعطاء الموافقة شخصيًا أو عبر الهاتف في وقت الموعد .تقبل بعض مواقع التلقيح
أيضًا موافقة خطية ،بما في ذلك جميع المواقع التي تديرها المدينة .يجب على الشباب من سن  12إلى  15عامًا أن يكونوا برفقة ولي
األمر/الوصي أو مقدم رعاية بالغ يعينه ولي األمر/الوصي في موقع الحصول على اللقاح.
سيحتاج الشاب إلى إثبات العمر ،مثل شهادة الميالد أو الهوية مع تاريخ ميالده .إذا لم يكن لديهم إثبات على السن ،فيمكن للوالد أو الوصي
أن يشهد على سنهم .ولست بحاجة إلى مشاركة حالة الهجرة الخاصة بك للحصول على التطعيم.
قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف5.26.21 .
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) للشباب في مدينة نيويوركCOVID-19( أماكن مواقع لقاحات مرض
 تفضل بزيارة، للعثور على مواقع إضافية.ليس مطلوبا ً الحصول على مواعيد للمواقع أدناه
”.Pfizer“  والبحث عن طريق نوع اللقاح علىnyc.gov/vaccinefinder
Brooklyn
NYC Health + Hospitals,
Coney Island
2601 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
NYC Health + Hospitals,
Kings County
451 Clarkson Ave.
Brooklyn, NY 11203
NYC Health + Hospitals,
Woodhull
760 Broadway
Brooklyn, NY 11206
NYC Vaccine Hub St. Nicks Alliance
211 Ainslie St.
Brooklyn, NY 11211
NYC Vaccine Hub Flatbush YMCA
1401 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11210
NYC Vaccine Hub Starrett City/Spring
Creek Towers
Cityblock Health
1310 Pennsylvania Ave.
Brooklyn, NY 11239
Barclays Center Modell’s Sports
140 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11217
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NYC Vaccine Hub - Brooklyn
Children’s Museum
145 Brooklyn Avenue
Brooklyn, NY 11203

Manhattan

Bronx

NYC Health + Hospitals,
Bellevue
462 First Ave.
Manhattan, NY 10016

Bronx Zoo
Vaccination Site
2300 Southern Blvd.
Bronx, NY 10460
NYS - Bay Eden
Senior Center
1220 E. 229th St.
Bronx, NY 10466
NYC Health + Hospitals,
Jacobi
1400 Pelham Parkway
South
Bronx, NY 10461
NYC Health + Hospitals,
Lincoln
234 E. 149th St.
Bronx, NY 10451
NYC Health + Hospitals,
North Central Bronx
3424 Kossuth Ave.
Bronx, NY 10467
NYC Vaccine Hub Lehman College The Apex Center
250 Bedford Park Blvd. West
Bronx, NY 10468
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NYS - Javits Center
429 11th Ave.
Manhattan, NY 10018

NYC Health + Hospitals,
Harlem
506 Lenox Ave.
Manhattan, NY 10037
NYC Health + Hospitals,
Metropolitan
1901 First Ave.
Manhattan, NY 10029
NYC Vaccine Hub Yeshiva University
2495 Amsterdam Ave.
Manhattan, NY 10033
NYC Vaccine Hub - Abyssinian
Baptist Church
132 West 138th St.
Manhattan, NY 10030
NYC Vaccine Hub - American
Museum of Natural History
200 Central Park West
Manhattan, NY 10024

NYC Vaccine Hub - ATC
Vaccination Times Square
(«NFL Experience» ً )سابقا
20 Times Square
Manhattan, NY 10036

Queens
NYS - Aqueduct Racetrack
110-00 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11420

NYC Vaccine Hub Fulton Center/Google
119 9th Ave.
Manhattan, NY 10011

Citi Field
36-2 126th St.
Queens, NY 11368

Staten Island

NYS-FEMA York College
160-02 Liberty Ave.
Queens, NY 11433

Northwell SIUH Empire Outlets
55 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301

NYC Health + Hospitals,
Elmhurst
79-01 Broadway
NYC Vaccine Hub - St. Joseph - Queens, NY 11373
St. Thomas School
50 Maguire Ave.
NYC Health + Hospitals,
Staten Island, NY 10309
Queens
82-68 164th St.
Queens, NY 11432
Northwell SIUH Staten Island Mall
280 Marsh Ave.
Staten Island, NY 10314
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NYC Vaccine Hub Queensborough
Community College
Robert F. Kennedy Hall
221-05 56th Ave.
Queens, NY 11364
NYC Vaccine Hub - Korean
Community Services
203-05 32nd Ave.
Queens, NY 11361
NYC Vaccine Hub - Queens
Center Mall
58-56 92nd St.
Queens, NY 11373
NYC Vaccine Hub - Queens
Public Library at Ozone
Park
92-24 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11417
Queens Public Library Flushing Library
41-17 Main St.
Queens, NY 11355

