
 10من  1صفحة  19أسئلة وأجوبة حول لقاح كوفید 
 

 

 إدارة ا�خدمات التنمو�ة �� والية �اليفورنيا

 األسئلة املتكررة 

 2021مارس  18آخر تحديث: 

 

 19- �وفيدأسئلة وأجو�ة حول لقاح ف��وس 

 

، أو  من تلك األقسام انقر فوق الرابط أدناه لالنتقال إ�� �ل قسم  ،ملساعدتك �� العثور ع�� ما تبحث عنھ. و أقساميضم هذا املستند ثالثة 

 يمكنك التمر�ر ع�� املستند بأكملھ. 

 والسالمة وكيفية عمل اللقاحاتتوف�� اللقاح  القسم األول: 

 من هم األ�خاص املؤهلون لتلقي اللقاح، وكيف يحصلون عليھ القسم الثا�ي: 

 ونية األخرى املوافقة وا�خصوصية واألسئلة القان القسم الثالث: 

 

 

 توف�� اللقاحات والسالمة   القسم األول: 

 19-�وفيد وكيفية عمل لقاحات  

 

 ؟19-كوفيدوالية �اليفورنيا لقاحات لدى هل  .1س

بيونتيك ومودرنا وجا�سن (املعروف أيًضا باسم جو�سون -فايزر  ) لقاحات متوفرة �� والية �اليفورنيا: 3�عم، يوجد حالًيا ثالثة ( . 1ج

 و�ر�� مالحظة أن إمدادات اللقاح محدودة.   . 19-�وفيدلف��وس كما �عمل العلماء ع�� تطو�ر لقاحات أخرى  جو�سون). آند  

 

 كيف يتم إعطاء اللقاحات؟ .2س 

 �لقا�بالنسبة ل واملنطقة األك�� شيوًعا �� ا�جزء العلوي من ذراعك.  يتم إعطاء اللقاحات الثالثة ع�� ش�ل حقن �� العضل.  . 2ج

ا�حصول ع��  بالنسبة للقاحات ال�ي تتطلب   جرعة واحدة. فهو ع�� لقاح جا�سن أما جرعت�ن، ، فإ��ما ع�� بيونتيك ومودرنا-فايزر 

 األو�� سيساعدك �� ترتيب موعد ل�جرعة الثانية.  ا�جرعة، فإن ال�خص الذي �عطيك جرعت�ن

 

 االختيار؟ ما هو أفضل لقاح يمكن ا�حصول عليھ؟ هل سيكون لدى حق  .3س

! . 3ج
ً
توفر اللقاحات الثالثة حماية قو�ة ضد األمراض   أفضل لقاح يمكنك ا�حصول عليھ هو اللقاح الذي يمكنك ا�حصول عليھ أوال

عليك ا�حصول ع�� أي لقاح متوفر عندما   يتع�نور�ثما يتوفر املز�د من إمدادات اللقاحات،  والعالج باملستشفيات والوفاة.  ا�خط��ة

و�ر�� العلم أن اللقاحات �ستغرق حوا�� أسبوع�ن لتوف�� ا�حماية ال�املة لك �عد أن تحصل   وعد التطعيم ا�خاص بك. يح�ن وقت م

 ع�� ا�جرعة األخ��ة. 

  

تقود إدارة ال�حة العامة  آمنة وفعالة.  19-�وفيدوتتيح الوالية لقاحات   . 19-�وفيدعمل س�ان �اليفورنيا بجد للمساعدة �� إبطاء انتشار 

 مقاطعة.   58) ا�جهود املبذولة لتوف�� اللقاح �� �اليفورنيا بالشراكة مع جميع مقاطعات �اليفورنيا البالغ عددها CDPH�اليفورنيا (�� 

 وسنقوم بتحديث األسئلة واألجو�ة أدناه عند توفر معلومات جديدة. 



 10من  2صفحة  19أسئلة وأجوبة حول لقاح كوفید 
 

 هل هناك لقاحات �افية ل�جميع �� والية �اليفورنيا؟ .4س

من هذا   القسم الثالثراجع  . الراغب�ن �� تلقي اللقاح�� الوقت ا�حا��، ال توجد لقاحات �افية �جميع س�ان �اليفورنيا  . 4ج

 وكيف يمكن
ً
إذا �ان  ح�ى من املهم أن �عرف أنھ  إثبات أنك مؤهل.  كاملستند ملعرفة من يمكنھ ا�حصول ع�� اللقاح أوال

 أن اللقاح متاح عندما ير�ده. هذا  ال �ع�ي ،  لتلقي اللقاحال�خص مؤهال

 

 وكيف �عمل اللقاح؟ ؟19-كوفيدماذا يفعل لقاح  .5س

أن  الدراسات   وتب�ن والعالج باملستشفيات والوفاة.  األمراض ا�خط��ة توفر اللقاحات الثالثة حماية قو�ة ضد أك�� األمور أهمية:  . 5ج

 ٪ ل�جميع. 100ال يوفر أي من هذه اللقاحات حماية بنسبة %، و 95فعالة بنسبة  اللقاحات
 

عادة ما �ستغرق  و  وم�افحتھ.  19- �وفيدل املسبب ف��وس التعرف ع���عمل خيارات اللقاحات من خالل �عليم جهازك املنا�� كيفية 

 .(املناعة) ضد الف��وساألمر بضعة أسابيع �عد التطعيم ح�ى يتمكن ا�جسم من بناء ا�حماية 
 

واتخاذ تداب�� وقائية مثل ارتداء قناع وا�حفاظ ع�� التباعد االجتما�� وغسل اليدين �� أفضل    19-�وفيدإن ا�حصول ع�� لقاح  

 الطرق �حماية نفسك واأل�خاص الذين تح��م.  

 

 آمنة؟  19-كوفيدهل لقاحات  .6س

ويعمل �ل من العلماء   اللقاحات األرواح و�ساعد �� ا�حد من دخول املستشفيات. تنقذ  وفعالة.  آمنة 19-�وفيد�عم، لقاحات  . 6ج

وا�ح�ومة الفيدرالية ومجموعة من ح�ومات الواليات الغر�ية ع�� التأكد من أن �ل لقاح آمن قبل املوافقة ع�� استخدامھ ��  

   بأمان.  19- �وفيد احات تلقى مالي�ن األ�خاص �� �اليفورنيا والواليات املتحدة لق  �اليفورنيا. 
 

نأمل أن يختار أك�� عدد ممكن  وفاعلي��ا،  19-�وفيدحول مدى أمان لقاحات يتعلمون اآلن معلومات أك�� ونظًرا ألن س�ان �اليفورنيا 

   اللقاح. �م تلقي م�

 

 (هل هو فّعال)؟ ناجع هل اللقاح  .7س 

ومن املهم جًدا اتباع �عليمات طبيبك فيما يتعلق   لقاح عن اآلخر.  �ل يختلف ناجعة إ�� حد كب��، لكن �عم، �ش�ٍل عام، اللقاحات  . 7ج 

إذا كنت بحاجة إ�� ا�حصول ع�� جرعت�ن، فعليك ا�حصول ع�� �لتا   ب�ل لقاح ح�ى �عمل بالطر�قة ال�ي من املف��ض أن �عمل ��ا. 

ير�� العلم أن اللقاحات �ستغرق حوا�� أسبوع�ن �حمايتك �عد   . اعة املرجوةمن تحقيق النجاللقاح ا�خاص بك ل�ي يتمكن ا�حقنت�ن 

 األخ��ة.   ا�جرعةأن تحصل ع��  
 

�� ح�ن أنك قد ال   من املهم ارتداء غطاء للوجھ وممارسة التباعد االجتما�� وغسل اليدين �ش�ل متكرر ح�ى �عد تلقي اللقاح. 

 . يتلقوا اللقاح �عدتمرض، فهناك العديد من األ�خاص اآلخر�ن الذين لم 

 

 ؟ 19-كوفيديمكن للقاح أن يتسبب �� إصاب�ي بف��وس هل  .8س

تلق��م رغم  19- �وفيدأصيبوا بف��وس من ر�ما قد سمعت عن �عض  . 19-�وفيداللقاحات �� إصابتك بف��وس  لن تتسبب ال،  . 8ج

هو من  بالف��وس، وليس ألن اللقاح إصاب��م أن اللقاح لم يجد الوقت ال�ا�� للعمل وتوف�� ا�حماية قبل �عود سبب ذلك إ��   اللقاح. 

 . الف��وس أعطاهم 

 

 هل سيغ�� اللقاح ا�حمض النووي ا�خاص �ي؟  .9س

 لن �غ�� ا�حمض النووي ا�خاص بك.  19-�وفيدال، لقاحات   . 9ج
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 ؟ جانبية  اآثارً باملرض أو �سبب ��  أشعر هل ستجعل�ي اللقاحات  .10س

رتك ع��  قد ��قد تؤثر هذه اآلثار ا�جانبية و و�� عالمات طبيعية ع�� أن جسمك يب�ي ا�حماية.  ،ببعض اآلثار ا�جانبيةقد �شعر  . 10ج

 ال �شعرون بآثار جانبية. �عض الناس و �� غضون أيام قليلة.  هذه اآلثار ا�جانبية أن تختفي ينب��، ولكن القيام باأل�شطة اليومية

 

ا�حقنة، أو التعب، أو الصداع، أو آالم العضالت، أو  حيث تلقيت الحمرار أو التورم �� الذراع أو ا  ،اآلثار ا�جانبية الشائعة �� األلم 

أو    ،مثل األيبو�روف�ن، طبيبك حول تناول األدو�ة ال�ي ال �ستلزم وصفة طبية  القشعر�رة، أو ا�ح�ى أو الغثيان. تحدث إ��

 أن تتلقى اللقاح.أي ألم أو إزعاج قد �شعر بھ �عد   ، لتسك�ناألسيتامينوف�ن أو األس��ين أو مضادات الهيستام�ن

 

  ا�حصول ع�� اللقاح. و�ذا كنت قلًقا �شأن الشعور باملرض أو حدوث رد فعل تحس��ي، فتحدث مع طبيبك قبل 
ً
تحدث إ�� طبيبك أوال

 لديك أي أسئلة تإذا �ان لديك تار�خ من ردود الفعل التحسسية من ا�حقن، أو إذا �ان

 

 ما �� املدة ال�ي �ستغرقها اللقاح ح�ى �عمل (يحميك)؟  .11س

يتطلب لقاح جا�سن تلقي جرعة واحدة أن تنال ا�حماية ال�املة، �� ح�ن تلقي جرعت�ن قبل لقاح�ن من اللقاحات الثالثة يتطلب  . 11ج

ومن املهم ارتداء   . الثانيةا�جرعة  تلقيك و�ر�� العلم أن جميع اللقاحات �ستغرق حوا�� أسبوع�ن لتوف�� ا�حماية ال�املة لك �عد  فقط. 

  ى �عد تلقيك اللقاح. غطاء للوجھ واتباع قواعد التباعد االجتما�� وغسل اليدين �ش�ل متكرر ح�
 

 

 ؟ 19-كوفيدأين يمكن�ي العثور ع�� مز�د من املعلومات حول لقاحات  .12س

 : م��اموارد جيدة ل�حصول ع�� معلومات �شأن اللقاح ثمة  . 12ج 

 األمر��ي | مركز م�افحة األمراض والوقاية منها 19-�وفيدمعلومات منتج لقاح  �ل لقاح معتمد: لوصف  وفر هنا يت •

• https://covid19.ca.gov/vaccines/ 

 )833(  422-4255ع�� مستوى الوالية: 19-�وفيد ط الساخن ا�خاص بف��وس يمكنك أيًضا االتصال با�خ  •

 19-�وفيد ) الصفحة الرئيسية للقاحات CDCمركز م�افحة األمراض والوقاية منها ( •

 

 ال�ي سمعت ع��ا �� األخبار؟   19-كوفيدما �� عالجات "األجسام املضادة أحادية النسيلة" لف��وس  .13س

) ع�� عالج�ن من األجسام املضادة أحادية النسيلة لأل�خاص الذين �عانون من  FDAوافقت إدارة الغذاء والدواء الفيدرالية ( . 13ج

�سبب العمر أو ا�حالة ال�حية) لإلصابة باملرض الشديد وا�حاجة امل�حة  ، ولكن لد��م مخاطر عالية (19-�وفيدحاالت خفيفة من 

ملساعدة جهازك املنا�� ع�� التعرف   19-�وفيد�عمل هذه العالجات من خالل االرتباط بأجزاء من ف��وس  للذهاب إ�� مستشفى. 

 ع�� الف��وس وم�افحتھ �ش�ٍل أفضل. 
 

مضاعفات شديدة جّراء  إيجابية ويعتقد طبيبك (أطبائك) أنك معرض �خطر اإلصابة با�خاصة بك    19-�وفيد اختبار  ت نتيجةإذا �ان

واملراقبة لف��ة �ستمر ا�حقن الور�دي   ا�حقن الور�دي. و�تم تلقي العالج عن طر�ق   هذا العالج. لتلقي تم إحالتك ر�ما قد ت ، املرض

إذا اعتقد طبيبك أنك بحاجة إ�� هذا العالج، فسي�ون لدى الطبيب قائمة بمواقع   �� نفس اليوم. إ�� من�لك ادر غ، وستتقر�ًبا ساعت�ن

 تلقي العالج القر�بة منك. 

 

 

 

 

  

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/info-by-product/index.html
https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/index.html
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من هم األ�خاص املؤهلون  القسم الثا�ي:

أين يمكن ا�حصول ع�� اللقاح    و

؟  تلقى اللقاح من سي :1س
ً
 أوال

. ھ تلقي اللقاح إمداد اللقاحات محدود، لذلك وضعت والية �اليفورنيا خطة ملن يمكن : 1ج 
ً
�عتمد هذه ا�خطة ع�� الفئة  أوال

. تقديم اللقاح لهم العمر�ة وا�خاطر لتحديد مجموعات األ�خاص الذين يجب 
ً
  أوال

يمكن العثور ع��   و�لما توافرت املز�د من اللقاحات، سيتم السماح �جموعات أك�� من األ�خاص با�حصول ع�� لقاحا��م. 

 /https://covid19.ca.gov/vaccines.  : ع�� الرابط التا�� �� �اليفورنياللقاح أحدث خطة 

 منحت الوالية األولو�ة للفئات التالية:

 العامل�ن �� مجال الرعاية ال�حية •

 املركز اإلقلي�ي) واملوظفون املستفيدون من الس�ان ا�حتاج�ن إ�� الرعاية الطو�لة األجل (بما �� ذلك  •

o ) وهذا �شمل األفراد الذين �عيشون �� مرافق التمر�ض املتخصصةSNFs( ،ومرافق الرعاية املتوسطة

)ICFs( ية ا�خاصة) واملرافق السكنية للبالغ�ن لأل�خاص ذوي االحتياجات من الرعاية ال�حARFPSHNs  (

 وغ��ها من املرافق السكنية املرخصة

 عاًما أو أك��  65األ�خاص الذين تبلغ أعمارهم   •

 العامل�ن �� مجال ال�حة ا�جتمعية: •

o   العاملون �� مجال الرعاية ال�حية املن�لية وخدمات املساندة �� املن�ل
o اية ال�حية ا�جتمعية املهنيةالعامل�ن �� مجال ال�حة ا�جتمعية، بما �� ذلك موفري الرع
o  موظفي خدمات املعيشة املدعومة
o  مقاولو وو�االت الرعاية األسر�ة
o  موظفو تجمعات املرافق ال�حية املعيشية
o  راحة والتحليل السلو�ي التطبيقي والتدر�ب ع�� مهاراتاأل�خاص الذين يقدمون خدمات من�لية، مثل اإل

 البداية املبكرة املعيشة املستقلة وخدمات  
o  االتصال املباشر بالعميلذوي موظفو املركز اإلقلي�ي
o  املدرسون واأل�خاص الذين �عملون �� وظائف أساسية أخرى

 �� هذا القسم (أدناه). 3انظر اإلجابة   مقدمي رعاية أفراد األسرة لعمالء املركز اإلقلي�ي.  •

خطة  بحسب مؤهل�ن  64و  16ن ت��اوح أعمارهم ب�ن الذي  RC، سي�ون جميع مس��ل�ي 2021مارس  15اعتباًرا من  •

 ألن  . اللقاح ا�خاصة بالوالية
ً
 ، ال ضمن إمدادات اللقاح محدودةلكن ونظرا

ً
 . توفر اللقاح لك�ونك مؤهال

 ز�ادة إمدادات اللقاح، ستتم إضافة مجموعات إضافية إ�� قائمة األ�خاص املؤهل�ن لتلقي اللقاحات. مع 

اكز اإلقليمية ا�حصول ع�� اللقاح؟ .2س  م�ى يمكن ملقدمي ا�خدمات الذين يخدمون مس��ل�ي املر

من ا�جموعة األو�� من األ�خاص   �عد العديد من مقدمي ا�خدمة الذين �عملون �� مرافق الرعاية طو�لة األجل جزًءا . 2ج

 �شمل مزودي ا�خدمات هؤالء:  الذين سيتلقون اللقاح. 

) لأل�خاص الذين يحتاجون إ�� إشراف تمر���ي غ��  ICFsاملوظفون واملقيمون �� مرافق الرعاية املتوسطة ( •

 مستمر ورعاية داعمة 

املرافق السكنية األخرى املرخصة للبالغ�ن  •

 العامل�ن �� مجال ال�حة ا�جتمعية التالية: •

o   العاملون �� مجال الرعاية ال�حية املن�لية وخدمات املساندة �� املن�ل

https://covid19.ca.gov/vaccines/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/VaccineAllocationGuidelines.aspx
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o العامل�ن �� مجال ال�حة ا�جتمعية، بما �� ذلك موفري الرعاية ال�حية ا�جتمعية املهنية 
o  املدعومة موظفي خدمات املعيشة 
o  مقاولو وو�االت الرعاية األسر�ة 
o  موظفو تجمعات املرافق ال�حية املعيشية  
o  راحة والتحليل السلو�ي التطبيقي والتدر�ب ع�� مهارات األ�خاص الذين يقدمون خدمات من�لية، مثل اإل

 املعيشة املستقلة وخدمات البداية املبكرة 
 

 اللقاح؟ تلقي املركز اإلقلي�ي من ملستفيدي  مقدمي الرعاية أفراد أسرة هل سيتمكن أي من  .3س

إلثبات أنك مقدم رعاية عائ�� مؤهل ل�حصول ع�� اللقاح كمقدم رعاية �حية، يجب عليك ا�حصول ع�� خطاب من   �عم.  . 3ج

 يمكنك أيًضا ا�حصول ع�� وثائق من طبيب أفراد عائلتك.  . للقاحاتلقي املركز اإلقلي�ي ا�خاص بك واصطحابھ معك إ�� موقع 

املن�ل أو إذا    لاللقاح إذا �انوا عامل�ن �� مجال ا�خدمات املساندة داخ قد ي�ون مقدمو الرعاية األسر�ة مؤهل�ن أيًضا لتلقي

ير�� االتصال بمنسق ا�خدمة ا�خاص بأفراد عائلتك إذا �انت لديك أسئلة حول  عاًما أو أك��.  65�انوا يبلغون من العمر 

 الوثائق املطلو�ة للتحقق من أهليتك. 

 

 ا�خاص �ي إلثبات أهلي�ي ل�حصول ع�� اللقاح؟ كيف أحصل ع�� خطاب من املركز اإلقلي�ي  .4س

 ال تحتاج إ�� طلب خطاب.  تم توجيھ املراكز اإلقليمية لتقديم خطابات التحقق من األهلية ال�خصية للمس��لك�ن املؤهل�ن.  . 4ج

قياسية تم تزو�د املراكز اإلقليمية برسالة  سيصلك ا�خطاب من املركز اإلقلي�ي، عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي أو ا�خدمة ال��يدية. 

لن ُ�عتد  إحضار هذا ا�خطاب معك �� أي موعد تطعيم �� حالة ا�حاجة إليھ كدليل ع�� األهلية �� مواقع التطعيم.  و�تع�ن عليك موحدة. 

 با�خطابات املزورة أو املعدلة. 
 

 باللغة اإلنجل��ية مكتو�ة يجب أن ت�ون الرسالة 
ً
  رسمية و�جب أن ت�ون مواقع التلقيح قادرة ع�� قراء��ا وفهمها.  أل��ا وثيقةنظرا

ومع ذلك، سيتم ترجمة املعلومات املتعلقة با�خطاب (بما �� ذلك األسئلة الشائعة وم�خص التوجيھ إ�� املراكز اإلقليمية) إ��  

 ) لتسهيل مشارك��ا.  DDS( والية �اليفورنيادارة ا�خدمات التنمو�ة �� اإللك��و�ي إل وقع  املمجموعة متنوعة من اللغات و�شرها ع��  

 

 ؟ اللقاح م�ى يمكن�ي تلقي  .5س

املس��لك�ن واملوظف�ن املؤهل�ن ل�حصول ع��  لقيح �عمل املراكز اإلقليمية مع مسؤو�� ال�حة ا�حلي�ن �� املقاطعة لت . 5ج

�ا تقرر �ل مقاطعة م�ى يمك� �ش�ل م��امن، حيث سلن تقوم جميع املقاطعات بتطعيم نفس ا�جموعات املؤهلة  اللقاحات. 

هذا �ع�ي أنك قد ال ت�ون قادًرا ع�� ا�حصول ع�� لقاحك ع�� الفور،   األ�خاص بناًء ع�� عدد اللقاحات املتوفرة لد��م. تطعيم 

. اعتماًدا ع�� امل�ان الذي �عيش فيھ، ح�ى لو كن
ً
 ت مؤهال

 

، ملساعد��م  أو األوصياء عل��م  عاًما أو عائال��م  65الذين تز�د أعمارهم عن   األ�خاصتتواصل املراكز اإلقليمية بالفعل مع 

يصبح األ�خاص مع الفئات ا�جديدة ال�ي تصبح مؤهلة لتلقي اللقاح. ستتواصل املراكز اإلقليمية  و  �� الوصول إ�� اللقاح. 

أن ت�ون ال �ع�ي  . 2021مارس   15عاًما فما فوق والذين �ستوفون معاي�� معينة مؤهل�ن اعتباًرا من  16الذين تبلغ أعمارهم 

 
ً
 . وذلك �حدودية اإلمدادات للقاحاتا م�ى أردت  اللقاح فعليً أن ستتلقى مؤهال

كما هو مو�ح   وذلكمواقع التطعيم الكب��ة وطبيبك والصيدلية ا�حلية والعيادات ا�خاصة صول ع�� اللقاح ضمن يمكنك ا�ح 

  ع��أو    https://myturn.ca.gov ضمن الرابط كما يمكن أيًضا ل�ل س�ان �اليفورنيا الت�جيل  (التالية).  6�� اإلجابة رقم 

�مكنك االش��اك ليتم و  . 19-�وفيد) ملعرفة ما إذا �ان دورهم قد حان ل�حصول ع�� لقاح 833( 422-4255االتصال بالرقم  

 حالًيا  إعالمك عندما يح�ن دورك
ً
 . ح�ى إذا لم تكن مؤهال

 

 ؟ اللقاح أين يمكن�ي تلقي  .6س

https://myturn.ca.gov/
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ا�جتمع وأ�حاب املص�حة للمساعدة �� تحديد كيف وأين سيتم من شر�اء  ال�عمل والية �اليفورنيا �ش�ل وثيق مع   . 6ج

بما يتفق  19-�وفيداإلدارات ال�حية باملقاطعة وخطط الرعاية ال�حية الكب��ة مسؤولة عن إدارة لقاحات  إعطاء اللقاحات. 

  ا�جتمعات ال�ي �� �� أمس ا�حاجة إل��ا. ��ن اللقاحات �ش�ل عادل و توزيع ن تر�د �اليفورنيا التأكد م مع أولو�ات الوالية. 

 فيما ي�� �عض األمثلة:  . )ca.gov( 19-�وفيداالستجابة �جائحة ف��وس  - اللقاحات   هنا: اللقاح أحدث معلومات حول مواقع تتوفر 

 أو أرض املعارضالصاالت الر�اضية الكب��ة  مواقع التطعيم الكب��ة مثل املالعب أو   •

 مواقع محلية أصغر مثل الصيدليات أو م�اتب األطباء أو العيادات  •

مجموعة متنوعة من املواقع ا�جتمعية األخرى ال�ي قد ت�ون مناسبة مثل الكنائس أو املراكز ا�جتمعية أو املراكز   •

 اإلقليمية 
 واقع ا�خصصة لفئات معينة من الس�ان، مثل تلك ال�ي أعدها أحد املراكز اإلقليمية لأل�خاص ذوي اإلعاقة. امل •

�� املن�ل من  لقاح املن�ل لأل�خاص الذين ال �ستطيعون تلقي الالعمل ع�� خيارات مثل التطعيم �� يتم أيًضا  •

 خط��م ال�حية. 

افقة وا�خصوصية  القسم الثالث: املو

 واألسئلة القانونية األخرى  

افقة مطلو�ة ل�حصول ع�� اللقاح؟ .1س  هل املو

 �عم، موافقتك مطلو�ة ل�حصول ع�� اللقاح.  . 1ج

افقة ل�خص يتلقى خدمات من مركز إقلي�ي؟   .2س  من يمكنھ منح املو

 وقد �شمل ذلك:  القرارات الطبية. يتم منح املوافقة من قبل ال�خص الذي يمكنھ اتخاذ  . 2ج

طلب املساعدة من أحد أفراد األسرة  ستفيدين �� املركز اإلقلي�ي منح موافقتھ ا�خاصة. يمكن للمستفيد م بالغ يمكن ل •

 أو أي �خص آخر يثقون بھ

�عي�ن ممثل مفوض ملساعدتھ   مجلس الدولة املع�ي باملصاب�ن بإعاقات نموطلب من  فيد الإذا لزم األمر، يمكن للمست •

 ع�� اتخاذ القرارات 
 الوالدين أو األوصياء القانوني�ن ع�� األطفال القصر  •

 األ�خاص املسموح لهم بموجب توكيل عام دائم للرعاية ال�حية  •

 ن، إذا منحت ا�حكمة للو��ي ا�حق �� اتخاذ قرارات العالج الط�يالقائم�ن برعاية البالغ� •

�� �عض ا�حاالت، مدير تنفيذي للمركز اإلقلي�ي، عندما ي�ون ال�خص غ�� قادر ع�� ذلك وال �ستطيع أي �خص   •

 آخر القيام بذلك 
؟ 19-كوفيدهل خصوصي�ي محمية إذا تلقيت لقاح  .3س

 ، ما لم توافق ع�� مشاركة معلوماتك. ع�� أنھ ال يمكن تحديد هو�تكنيا ينص قانون والية �اليفور  �عم.  . 3ج

 اللقاح؟ هل هو إلزامي؟ وجب ع�� أخذ هل يت .4س

ال يمكن أل�حاب العمل   ال تفرض ح�ومة الوالية وا�ح�ومة الفيدرالية (إلزامية) التطعيم.  عليك أخذ اللقاح. يتوجب ال، ال  . 4ج

 . �� هذا القسم (القسم الثالث) ملز�د من املعلومات عن أ�حاب العمل 12انظر اإلجابة أن يفرضوا التطعيم أيًضا. 

الناس من اإلصابة  آمنة وجيدة جًدا �� حماية  19-�وفيد�عتقد ا�خ��اء أن التطعيم فكرة جيدة ألن الدراسات تظهر أن لقاحات 

ير�� أيًضا  . 19-�وفيدير�� مراجعة القسم األول ل�حصول ع�� معلومات السالمة الهامة حول لقاحات  . 19- �وفيدبف��وس 

 .أدناه 8االطالع ع�� السؤال رقم 

https://covid19.ca.gov/vaccines/
mailto:council@scdd.ca.gov
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 كم يجب أن يكون عمرك ل�حصول ع�� لقاح؟ .5س

تمت املوافقة ع�� لقاحات مودرنا   عاًما أو أك��.  16بيونتيك لأل�خاص الذين تبلغ أعمارهم -لقاح فايزر تمت املوافقة ع��  . 5ج

 سيعرف ال�خص الذي �عطي اللقاح أ��ما مناسب لك.  عاًما أو أك��.  18وجا�سن لأل�خاص الذين تبلغ أعمارهم 

 ؟  ثمة مش�لة �� هذاهل  .19-كوفيدلقاح ال أر�د أن يتلقى طف��  .6س

بصفتك أحد   . 19-�وفيدعاًما ا�حصول ع�� لقاح  16�� الوقت ا�حا��، يمكن فقط لأل�خاص الذين تز�د أعمارهم عن  . 6ج

 الوالدين أو الو��ي القانو�ي، عليك أن تقرر ما إذا �ان طفلك سيحصل ع�� اللقاح. 

التجمعات  بدون تلقي اللقاح، من املهم جًدا حماية نفسك واأل�خاص من حولك بطرق أخرى مثل ارتداء األقنعة واالبتعاد عن  

الرابط هنا لطرق إضافية  ع�� ) CDCفحة األمراض والوقاية منها (قم بز�ارة موقع مركز م�ا  كب��ة وغسل يديك كث�ً�ا. ال

ل�حصول ع��   ير�� االطالع ع�� األسئلة واألجو�ة �� القسم األول (أعاله) . 19-�وفيدللمساعدة �� الوقاية من ف��وس  

 . 19-�وفيدمعلومات أمان مهمة حول لقاحات 

 ؟ 19-كوفيدماذا لو لم أرغب �� أن يحصل اب�ي أو ابن�ي البالغة ع�� لقاح   .7س

 �� معظم ا�حاالت، يمكن للبالغ�ن الذين �عانون من إعاقات �� النمو اختيار ما إذا �انوا ير�دون التطعيم. . 7ج 

أمر الوصاية ما إذا �ان للو��ي ا�حق القانو�ي �� اتخاذ قرارات "العالج الط�ي" مثل سيحدد  لتحفظ،  فيد تحت اإذا �ان املست 

ل�حصول ع�� معلومات أمان مهمة حول   ير�� االطالع ع�� األسئلة واألجو�ة �� القسم األول (أعاله) ا�حصول ع�� لقاح. 

 . 19- �وفيدلقاحات 

 �سبب إعاق�ي و / أو حال�ي الطبية؟  19-كوفيدكنت ال أرغب �� ا�حصول ع�� لقاح ماذا لو  .8س

إذا �انت لديك حالة طبية أساسية، فمن املهم أن تتحدث إ�� مقدم (مقدمي) الرعاية ال�حية �شأن خيارات التطعيم ا�خاصة   . 8ج 

�خطر أك�� لإلصابة  حاالت طبية معينةممن �عانون من إعاقات و / أو البالغون �� أي مرحلة عمر�ة  يتعرض بك. 

، لذلك يجب عليك اتخاذ قرار مستن�� �شأن ما إذا كنت ستحصل ع�� لقاح أم  19-�وفيد أو الوفاة من ف��وس ة شديدمضاعفات ب

األ�خاص الذين �عانون من حاالت طبية أساسية �� إم�ان أن  )CDCمراكز السيطرة ع�� األمراض والوقاية م��ا ( تق��ح ال. 

 أو أي من م�ونات اللقاح. ، 19-�وفيدشديد تجاه لقاح  أو طاملا لم يكن لد��م رد فعل تحس��ي فوري تلقي اللقاح

إذا   يوًما 30أو إعطائي إشعاًرا مدتھ   19-كوفيدلقاح طلب م�ي ا�حصول ع�� ال �ي   ين/ا�خدمة ا�خاصي /هل يمكن ملقدم  .9س

 ؟اللقاح لم أحصل ع�� 
تمنح  . املستفيديارات ع�� مقدمي ا�خدمات اح��ام خ  القانون   �ش��ط يجب أن يوافق األفراد ع�� ا�حصول ع�� اللقاح.  . 9ج 

 ا�حق �� قبول أو رفض الرعاية الطبية وا�خدمات املتعلقة بال�حة مثل اللقاحات، إال �� حاالت معينة. املستفيدين  اللوائح

مة بما �� ذلك ارتداء القناع وغسل اليدين وا�حفاظ ع��  يمكن ملقدمي ا�خدمات أن يطلبوا من املشارك�ن اتباع إرشادات السال 

 أقدام ع�� األقل.   6التباعد االجتما�� ملسافة 

إجراءات  يوًما و�جب ع�� مقدمي ا�خدمات اتباع  30هناك أسباب محدودة تجعل مقدم ا�خدمة السكنية يقدم إشعاًرا مدتھ 

 . 19-�وفيدال يمكن ملقدمي ا�خدمات مطالبتك بتلقي تطعيم  . محددةتنظيمية 

قادًرا   )OCRAمكتب الدفاع عن حقوق العمالء ( قد ي�ون  . يجب اتباعها عملية تنظيميةثمة ، ُرفضتإذا كنت �عتقد أن حقوقك قد 

 ع�� املساعدة. يمكنك استخدام األرقام أدناه لالتصال بمكتب الدفاع عن حقوق العمالء: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/underlying-conditions.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://urldefense.com/v3/__http:/leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=4502.&lawCode=WIC__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNcXTd6LbQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=4502.&lawCode=WIC__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNcXTd6LbQ$
https://urldefense.com/v3/__http:/leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=4502.&lawCode=WIC__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNcXTd6LbQ$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I48AA968FEB37416097C793C4C2890ED7?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNd_3avlow$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I38DF7DAC64D64302B83A388304B7F883?viewType=FullText&originationContext=documenttoc&transitionType=CategoryPageItem&contextData=(sc.Default)&bhcp=1__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNe9zHYtrg$
https://urldefense.com/v3/__https:/govt.westlaw.com/calregs/Document/I8319F250FAF911DEAB9F840E8C11CEE5?originationContext=document&transitionType=StatuteNavigator&needToInjectTerms=False&viewType=FullText&t_T1=17&t_T2=50536&t_S1=CA*20ADC*20s&contextData=*28sc.Default*29__;JSUlJQ!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNeFjerruA$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNf18-MzYw$


 10من  9صفحة  19أسئلة وأجوبة حول لقاح كوفید 
 

 )877-669-6023(ضعاف السمع  1-800-390-7032 شمال �اليفورنيا •

 )877-669-6023(ضعاف السمع  1-866- 833- 6712جنوب �اليفورنيا  •

مكتب   أو يمكنك االتصال مباشرة بمحامي املركز اإلقلي�ي ا�خاص بك ع�� الرقم املدرج �� صفحة روابط موظفي •

 . العمالء الدفاع عن حقوق 

 هل يمكن تحميل مقدمي ا�خدمة السكنية املسؤولية عن مساعدة األفراد الذين يخدمو��م �� ا�حصول ع�� اللقاح؟  .10س

إذا قدم املس��لك أو الو��ي القانو�ي موافقتھ، فإن مساعدة هذا ال�خص �� ا�حصول   املوافقة ع�� تلقي اللقاح مطلو�ة.  . 10ج

 ال ي��تب عليھ أي مسؤولية، وقد �ساعد �� حماية �حة املقيم�ن اآلخر�ن �� املن�ل.  19- �وفيد ع�� لقاح 

 ا�حصول عليھ؟ أو ال أرغب ��  19-�وفيدماذا لو �عرضت لضغوط من رفيق السكن ألن�ي لم أحصل ع�� لقاح  . 11س

قد يضغط عليك رفيق السكن لتلقي التطعيم، لكن  لديك ا�حق �� أن تقرر ما إذا كنت ترغب �� ا�حصول ع�� اللقاح.  . 11ج 

هذا �ع�ي أنك قد تضغط ع�� رفيقك �� السكن، لكن يحق لرفيق السكن أيًضا أن اختيار ما إذا �ان سيحصل ع��   ا�خيار لك. 

 اللقاح. 

https://urldefense.com/v3/__https:/www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra/ocra-staff-links__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNfjKdc8nw$
https://urldefense.com/v3/__https:/www.disabilityrightsca.org/what-we-do/programs/office-of-clients-rights-advocacy-ocra/ocra-staff-links__;!!Jv0_iA8!7XFTTV94YpiggoDP3eJWhEJ36PXfbUxq3Jg5FGkv5Iq34y4U3e7LP-AcWxLMwNfjKdc8nw$


؟ 19-كوفيدلقاح ّي هل يمكن أن يطلب م�ي صاحب العمل تقديم دليل ع�� أن تلق .12س

ع�� أن صاحب العمل قد يطلب منك تقديم  )EEOC(  ال�جنة االتحادية للمساواة �� العمالة والفرص  إرشاداتتنص   . 12ج 

ال تحتوي بطاقة اللقاح ع�� أي معلومات حول �حتك أو   معلومات حول ما إذا كنت قد تلقيت التطعيم، مثل تقديم بطاقة لقاح. 

ال�جنة  تو�ح إرشادات  ال ُ�سمح لصاحب العمل ا�خاص بك طلب أي معلومات حول �حتك أو حالتك الطبية.  حالتك الطبية. 

 تحادية للمساواة �� العمالة والفرص أيًضا أنھ يجب ع�� أ�حاب العمل توف�� �سهيالت معقولة للموظف�ن الذين يرفضون اال

 تلقي التطعيم �سبب اإلعاقة أو معتقدا��م الدينية. 

صفحة 9 من 9 

https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
mailto:DDSC19@dds.ca.gov
http://www.dds.ca.gov/
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