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 19-أسئلة حول لقاح كوفيد 

 

 
 ؟19-من اإلصابة بمرض كوفيد 19-هل سيقيني لقاح كوفيد

 
  19-عن طريق تعليم جهازك المناعي كيفية التعرف على الفيروس المسبب لـ كوفيد  19-يعمل لقاح كوفيدنعم 

. تعتبر الحماية من المرض أمًرا مهًما ألنه على الرغم من أن  19-ومكافحته ، وهذا يحميك من اإلصابة بفيروس كوفيد

يعانون من أعراض بسيطة ، فقد يصاب آخرون بأعراض  شديدة أو يصبح   COVID-19العديد من األشخاص المصابين بـ 

 لديهم آثار صحية طويلة األجل أو حتى الوفاة. 

 

 ؟19-أن يجعلني مريًضا بـ كوفيد 19-هل يمكن للقاح كوفيد
 

اليًا في  التي يتم تطويرها ح 19-المصرح بها والموصى بها أو لقاحات كوفيد  19-ال ، ال تحتوي أي من لقاحات كوفيد
ال يمكن أن يكون سبباَ  19-. هذا يعني أن لقاح كوفيد19-الواليات المتحدة على الفيروس الحي الذي يسبب كوفيد

 .19-في اصابتك بـ كوفيد

 

إيجابية  19-، هل ستكون نتيجة اختبار كوفيد  19-بعد الحصول على لقاح كوفيد
 في اختبار فيروسي؟

 
األخرى التي تخضع حاليًا للتجارب السريرية في   19-موصى بها مؤخًرا وال لقاحات كوفيدال ، ال اللقاحات الُمصرح بها وال

الواليات المتحدة يمكن أن تسبب لك نتائج إيجابية في االختبارات الفيروسية ، والتي تُستخدم لمعرفة ما إذا كان  
 لديك عدوى حالية. 

 

زلت بحاجة إلى التطعيم وتعافيت ، فهل ما  19-إذا كنت قد أصبت بالفعل بـ كوفيد
 ؟19-بلقاح كوفيد

 
أمر ممكن ، فإن   19-وحقيقة أن إعادة اإلصابة بـ كوفيد 19-نعم. نظًرا للمخاطر الصحية الشديدة المرتبطة بـ كوفيد

. في هذا الوقت ، ال يعرف الخبراء مدة حماية  19-اللقاح مهم بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالفعل بعدوى كوفيد
. تختلف المناعة المكتسبة من اإلصابة بعدوى ،  19-من اإلصابة بالمرض مرة أخرى بعد التعافي من كوفيدشخص ما 

والتي تسمى المناعة الطبيعية ، من شخص آلخر. تشير بعض األدلة االولية إلى أن المناعة الطبيعية قد ال تدوم 
 طويالً. 

 

  الحمض النووي الخاص بي؟ 19-هل سيغير لقاح كوفيد
 

 ال تتغير أو تتفاعل مع الحمض النووي الخاص بك بأي شكل من األشكال.  mRNA 19-ال ، لقاحات كوفيد

 

إذا كنت أرغب في إنجاب   COVID-19هل من اآلمن أن أحصل على لقاح 
 طفل يوًما ما؟ 

 
. األشخاص الذين  19-نعم. األشخاص الذين يرغبون في الحمل في المستقبل قد يتلقون لقاح كوفيد

 .19-لون الحمل اآلن أو الذين يخططون للمحاولة في المستقبل قد يتلقون لقاح كوفيديحاو
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