ما يحتاج سكان نيويورك إىل معرفته حول
)COVID-19
لقاحات مرض ((COVID-19
عاما أو أكبر.
لقاحات مرض ( )COVID-19متاحة اآلن لجميع سكان نيويورك البالغ سنهم ً 16

قد تعاني من بعض اآلثار الجانبية.

إن لقاحات مرض ( )COVID-19آمنة وفعالة.
بنى العلماء عىل نتائج عقود من األبحاث المتعلقة باللقاحات
األخرى عند تطوير لقاحات مرض ( .)COVID-19لقد مرت
لقاحات مرض ( )COVID-19بدراسات سريرية كبيرة شملت
عشرات اآلالف من األشخاص من مختلف األعمار واألعراق
والخلفيات اإلثنية .أظهرت هذه الدراسات أن اللقاحات آمنة
وفعالة للغاية في حماية الناس من مرض ()COVID-19
بأعراض شديدة ومن دخول المستشفى والوفاة .وقامت
مؤسسة الغذاء والدواء (Food and Drug Administration,
 )FDAباعتماد اللقاحات الستعمالها في حاالت الطوارئ.

تتضمن اآلثار الجانبية الشائعة وجع في الذراع في موضع
الحقنة وصداع وآالم في الجسم وإرهاق وحمى .اللقاحات ال
تحتوي عىل الفيروس المسبب لمرض ( ،)COVID-19وال
تتسبب في تغيير الحمض النووي ( )DNAالخاص بك وال
في إصابتك بمرض (.)COVID-19

استمر في اتخاذ االحتياطات.
يتم توفير لقاحات مرض ()COVID-19
دون أي تكلفة عليك.

عاما وأكبر
جميع سكان نيويورك الذين يبلغون من العمر ً 16
يمكنهم الحصول عىل اللقاح مجانًا .أنت لن تحتاج إىل أن
يكون لديك تأمين أو أن تشاركنا حالة الهجرة الخاصة بك
للحصول عىل التطعيم.

نحن نعلم أن اللقاحات تحميك ،لكننا ما زلنا بحاجة إىل معرفة
المزيد حول كيفية تأثيرها عىل انتشار الفيروس .في الوقت
الحالي ،حتى بعد الحصول عىل اللقاح ،استمر في البقاء في
ً
مريضا ،وحافظ عىل مسافة  6أقدام بينك
المنزل إذا كنت
واآلخرين ،وارتد غطاء الوجه بشكل سليم واغسل يديك كثي ًرا.
تفضل بزيارة nyc.gov/vaccinefinder
أو اتصل عىل  877-829-4692للعثور عىل
موقع للحصول عىل اللقاح.

ابحث عن موقع للحصول عىل اللقاح.
اسأل مقدم الرعاية الصحية وصاحب العمل الخاص
بك عما إذا كانا يوفران اللقاحات .تفضل بزيارة
 nyc.gov/vaccinefinderأو اتصل عىل 877-829-4692
للعثور عىل موقع للحصول عىل اللقاح.

NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY

قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف4.26.21 .
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