التحدث إىل الناس حول لقاحات ()COVID-19
استمع باحترام وشارك قصتك وامنح الناس مساحة التخاذ القرارات.

•احترم حق كل شخص في تقرير ما إذا كان سيحصل عىل التطعيم أم ال.
•تجنب الجدال أو التعبير عن الحكم أو إخبار الناس بوجوب تطعيمهم.
•توقف إلعطاء الناس مساحة لمشاركة مخاوفهم.

•ناقش كال ً من العلم واهتماماتهم الشخصية.

•اد ُع الناس للتحدث مرة أخرى إذا لم يكونوا مستعدين للتطعيم.
 .1ابدأ المحادثة.

• هل حصلت عىل لقاح ( )COVID-19حتى اآلن؟

 .2اد ُع األشخاص لمشاركة أي مخاوف قد تكون لديهم.

• ما هو شعورك بخصوص الحصول عىل لقاح مرض ()COVID-19؟
• ما الذي يسهل عليك الحصول عىل لقاح؟

 .3عليك اإلقرار بأي مخاوف أو تجارب سلبية سابقة قد تثيرها.
• أنا أسمع مخاوفك بخصوص ...

 .4اسأل عما إذا كان يمكنك مشاركة قصتك أو ما تعرفه.
• هل يمكنني إخبارك بما تعلمته عن اللقاحات؟

 .5قدم معلومات علمية دقيقة.

دع الناس يعرفون البيانات والموارد،
والموارد الموجودة عىل  ،nyc.gov/covidvaccineمثل:

• احصل عىل اللقاح اليوم! on.nyc.gov/get-vaccinated
• الحقيقة حول لقاحات مرض ()COVID-19
on.nyc.gov/truth-vaccines

Arabic

• من يمكنه الحصول عىل لقاح مرض ()COVID-19؟
on.nyc.gov/receive-vaccine
• الصحة اإلنجابية ولقاحات مرض ()COVID-19
on.nyc.gov/reproductive-health-faq
• كيف تؤدي لقاحات الحمض النووي الريبوي الرسول
( )mRNAلمرض ( )COVID-19وظيفتها
on.nyc.gov/mrna-vaccines
• كيفية عمل لقاح مرض ) (COVID-19الذي أنتجته
Johnson & Johnson
on.nyc.gov/johnson-vaccine

 .6شارك تجربتك الخاصة حول الحصول عىل لقاح.

• قررت أن مخاطر الحصول عىل لقاح منخفضة مقارنة بخطر
اإلصابة بمرض ( )COVID-19وجلبه إىل عائلتي.
• كانت اآلثار الجانبية التي أصبت بها كما يلي ...

 .7ابحث عن أرضية مشتركة من خالل تحديد ما هو مهم
بالنسبة لهم واألولويات التي تشاركها.
• Iيبدو أن كالنا يريد حماية عائالتنا.

 .8قدم المساعدة لألشخاص الذين يرغبون في التطعيم.

• Iهل يمكنني مساعدتك في العثور عىل وقت ومكان لتلقي التطعيم؟

تتوفر لقاحات مرض ( )COVID-19في مدينة نيويورك ألي شخص يبلغ من
عام ا أو أكبر .تفضل بزيارة  nyc.gov/vaccinefinderأو اتصل
العمر ً 12
عىل  877-829-4692للعثور عىل موقع .للحصول عىل اللقاح في المنزل،
اتصل عىل  4692-829-877أو امأل النموذج عىل nyc.gov/homevaccine
لحجز موعد.

قد تقوم إدارة الصحة في  NYCبتغيير التوصيات مع تطور الموقف10.4.21 .

