
خطأ:
لقد أصبت بالفعل بمرض

(COVID-19)، فأنا
محمي بالكامل.

صحيح:
مات حماية قوية وطويلة تقدم التطع�ي

مة ضد املرض الشديد، ودخول دا�ئ
ديدة. املستشفى والوفاة واملتحورات ال�ج

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)



خطأ:
(COVID-19) لقاحات مرض 

تسبب العقم.

صحيح:
هذه اإلدعاءات ال تقوم على أدلة علمية تدعمها.

ىي الواقع، حمل آالف األشخاص بأمان بعد تلقي لقاح مرض  �ف
(COVID-19) ال�فاص بهم. يوص�ي األطباء بأن تحصل كافة

ىي املستقبل على  اب طفل �ف ىي إنحج  ال�وامل أو الذين قد يرغبون �ف
.(COVID-19) لقاح مرض

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)



خطأ:
 تم صنع اللقاحات

رة. بسرعة كب�ي

صحيح:
 (COVID-19) تمكن العلماء من تطوير لقاحات مضادة ملرض 

ماعي عاملي، هد حج  بسرعة بسبب املوارد و التعاون. بفضل حج
�ف األرواح. تم إنقاذ مالي�ي

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)



خطأ:
الطبيعية ات   العالحج

 يمكن أن تحمي�ف�ي من
.(COVID-19) مرض

صحيح:
ات الطبيعية د دليل على أن الفيتامينات أو العالحج  ال يوحج

.(COVID-19) تحمي من مرض

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)



خطأ:
يدة.لست  انا بصحة حج

م. ة إلى التطع�ي بحاحج

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)

صحيح:
�ف بمرض ر امللقح�ي رهم من األشخاص األصحاء غ�ي  أصيب الشباب أو غ�ي

شديد وتوفوا بسبب مرض (COVID-19). كما ويمكن أن يتسبب
مرض                               باإلصابة بمرض                       طويل األمد، مثل

صعوبة التنفس وآالم العضالت واملفاصل والصداع والتعب.
(COVID-19)(COVID)



خطأ:
راق تع�ف�ي أن  حاالت االخ�ت

اللقاحات ال تعمل.

صحيح:
حة وأنها ااًل للشك بأن اللقاحات ناحج رك محج  تظهر البيانات بما ال ي�ت

تحمي الناس من دخول املستشفى والوفاة. تحدث حاالت
راق العدوى بالفعل وهي متوقعة مع أي لقاح. اخ�ت

ىي ال�ماية من العدوى. ليس هناك أي لقاح فعال بنسبة %100 �ف

لقاحات مرض                               تنقذ األرواح.
احصل على اللقاح!

.NYC.GOV/COVIDVACCINE ملزيد من املعلومات، تفضل بزيارة 

(COVID-19)


