
 كوفيد  فيروس   للقاح  اإلضافية  الجرعة  حول   المتكررة   األسئلة
 2021 أغسطس 16 اإلنشاء: تاريخ

 حصول  لضمان  خطوات  (CDC)  منها  والوقاية   األمراض  مكافحة  ومركز   (FDA)  والدواء  الغذاء  دائرة  اتخاذ  عن  اإلعالن  الصحة  وزارة  يسر
 .19-كوفيد  فيروس من أخرى  حماية طبقة تلقي فرصة على المناعة نالمنقوصي األفراد

  ونحن   بنسلفانيا.  والية   في  يعيشون   الذين  الضعفاء  األفراد  لهؤالء  المهمة  الحماية  هذه  توفير  على  اللقاحات  مزودي  مع  بالفعل  الوزارة  وتعمل
 لخطر.  المعرضة الفئة هذه احتياجات سُتلبي القوية اللقاح لمقدم التحتية والبنية  بالوالية  القوية اللقاح إمدادات أن واثقون 

  

 ؟19-كوفيد فيروس لقاح من إضافية جرعة على للحصول المؤهل من

 إضافية.  جرعة  على  شديدة   إلى  معتدلة  من  تتراوح  بدرجة  المناعة  نالمنقوصي  األفراد  بحصول   الحالي   الوقت   في  ( CDC)  مركز  يوصي
 واألفراد  األعضاء،   زراعة  عبر  الجذعية  الخاليا  أو   األعضاء  متلقو  مثل  متنوعة  حاالت   من  يعانون   أفراًدا  ( CDC)  مركز  توصية  وتتضمن

  الذين   واألفراد  السرطان،  لعالج  النشطون   والمتلقون   ،(HIV)  الُمكتسبة  المناعة  نقص  مرض  من  ُمعالجة  غير  أو  متقدمة  بعدوى  الُمصابين
 . الحاالت  لتلك  الكاملة  القائمة  على  (CDC)  لمركز  اإللكتروني  الموقع  ويحتوي  وغيرهم.   المناعة،  جهاز  تضعف  التي  األدوية  بعض  يتناولون 

 اللقاح.  على للحصول األمثل والتوقيت المناعة في النقص  تغير درجة ُيقي ِّم من أفضل هو للمريض السريري  الفريق المطاف، نهاية في

 بنسلفانيا؟  والية في إضافية جرعة على للحصول المؤهلين األفراد عدد كم

 من  المؤهلين  األفراد  عدد  يتراوح  المناعة،  منقوصي  يكونوا  ربما  السكان  من  بالمائة  2.7  بأن  القائلة  (CDC)  مركز  تقديرات  على  بناءً 
 بنسلفانيا. والية في فرد 300,000 إلى فرد 250,000

 ؟ 19-كوفيد فيروس لقاح من إضافية جرعة على الحصول يمكنني متى

 الجرعة  هذه  على  الحصول  إلى  يتطلعون   والذين  موديرنا  أو  فايزر  بلقاح  كامالً   تلقيًحا  تلقَّحوا  الذين  المناعة،  نالمنقوصي  األفراد  على  ينبغي
 الجرعة.  لتلقي موعد تحديد قبل لهم الصحية الرعاية مقدمي مع التشاور ذاك، أو اللقاح هذا من اإلضافية

 الثالثة؟  والجرعة الثانية الجرعة بين الزمنية المدة هي ما

  الحصول   إلى   السعي  قبل   اللقاح  من  الثانية  الجرعة   على   الحصول  بعد  األقل   على   يوًما   28  لمدة  باالنتظار   ( CDC)  مركز  يوصي
 اإلضافية.  الجرعة على

 اإلضافية؟ جرعتي على  أحصل أين من

 الجرعة  هذه  على  الحصول  إلى  يتطلعون   والذين  موديرنا  أو  فايزر  بلقاح  كامالً   تلقيًحا  تلقَّحوا  الذين  المناعة،  نالمنقوصي  األفراد  على  ينبغي
 منك،  بالقرب  لقاح   مقدم  إليجاد  الجرعة.  لتلقي   موعد   تحديد  قبل  لهم  الصحية   الرعاية  مقدمي  مع  التشاور  ذاك،  أو  اللقاح   هذا  من  اإلضافية

 . www.vaccines.gov التالي: الرابط زيارة ُيرجى

https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/immunocompromised-patients.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/


 ؟السابقتين الجرعتين في عليه حصلت   الذي نفسه الدواء هي اإلضافية الجرعة هل

 نعم.

زة" و"الجرعة اإلضافية" "الجرعة بين الفرق  ما  ؟الم عز ِّ

  لقاح   من  إضافية  جرعة  على  شديدة  إلى   معتدلة  من  تتراوح  بدرجة  المناعة   نالمنقوصي  األفراد   حصول  إلى   اإلضافية"  "الجرعة  مصطلح ُيشير
  األقل  على يوًما  28 مرور بعد موديرنا(  أو كبيونتي-)فايزر (MRNA) الفيروسي البروتين بناء  ناقل تقنية  على المعتمد 19-كوفيد فيروس

 مالءمة. حماية األفراد لهؤالء يوفرا لم ربما األوليتين الجرعتين ألن وهذا .19-كوفيد فيروس  لقاح من األوليتين الجرعتين تلقي على

زة"  "الجرعة  مصطلح  ُيشير  بينما  بعد  الوقت  بمرور  المناعية  االستجابة  تتضاءل  عندما  لألفراد  ُتعطى  التي  التكميلية  اللقاح  جرعة  إلى  الُمعز ِّ
زة  جرعة  إلى  واالحتياج  األولى.  اللقاح  جرعة  تلقي دا،  لم  عليها  الحصول  وتوقيت  19-كوفيد  فيروس  لقاح  من  ُمعز ِّ  الوقت  في  توجد  وال  ُيحدَّ

زة.  جرعات  بتلقي  توصية  الحالي   الشعب   كان  إذا  ما  لتحديد   توافرها  عند  والبيانات  األدلة  مراجعة  (FDA)   ودائرة  (CDC)  مركز  ويواصل  ُمعز ِّ
زة جرعات إلى بحاجة األمريكي ثان تلقيها، وتوقيت ال أم ُمعز ِّ  المعلومات.  من المزيد توافر مع إرشاداتهما وسُيحد ِّ

 إضافية؟  جرعة إلى الناس جميع يحتاج ال لماذا

  الفئة  هذه حماية احتمالية زيادة في التوصية هذه وتساعد اآلخرين. لألفراد إضافية جرعة بتوفير الحالي الوقت في (FDA) دائرة توصي ال
 (FDA)   ودائرة  (CDC)  مركز  ويواصل  لالنتقال.  قابلية  األكثر  دلتا   متحور  انتشار   ظل  في  خاصة  ،19-كوفيد  فيروس  من  السكان  من

زة  جرعات  على الحصول إلى بحاجة -السن كبار ومنهم- السكان  من  أخرى   فئات كانت  إذا ما  لتحديد المتاحة والبيانات األدلة مراجعة   ُمعز ِّ
 بسبب  والموت  الشديد  المرض  من  قوية   حماية  توفر  تزال  ال  اللقاحات  أن  الحالي  الوقت  في  المتوفرة  البيانات  وُتظهر  تلقيها.  وتوقيت  ال،  أم

 . 19-كوفيد بفيروس اإلصابة

 اآلن.  19-كوفيد فيروس لقاح تلقي على نشجعك فنحن كاماًل؛ تلقيًحا بعد ُتلقَّح ولم المناعة، منقوصي أفراد مع قرب عن تتواصل كنت إذا

 المناعة؟  منقوص أكن لم ولو حتى اإلضافية  الجرعة على حصلت  إذا سيحدث ماذا

  وال   -  فقط  شديدة  إلى  معتدلة  من  تتراوح  بدرجة المناعة  نالمنقوصي  األفراد   إلى  موجهة   إضافية  جرعة  تلقي   توصية  أن  إلى  اإلشارة  المهم  من
زة جرعات أو إضافية جرعات بتوفير (CDC) مركز يوصي  الحالي.  الوقت في السكان من أخرى  فئات  ألي ُمعز ِّ

 طبية  وصفة  /  مذكرة  تقديم  إلى  الناس  يحتاج  هل  المناعة؟  منقوصي  من  إنه  يقول  شخص  ألي ثالثة  جرعة  توفير  اللقاح  مقدمو  سيقبل  هل
 آخر؟  مستند أو طبيب من

 ال. أم لهم مالءم أمر إضافية جرعة على الحصول كان إذا ما لهم  الصحية الرعاية  مقدمي مع يتناقشوا   أن المناعة نالمنقوصي لألفراد يجوز
 مكان  أي  في  اإلضافية  الجرعة  وتلقي  ذاتًيا  التصديق   األفراد  هؤالء  يستطيع  اللقاحات،  ُيعطي  موقع  في  الصحية  الرعاية  مقدم  يكن  لم  وإذا

 إضافية جرعة إلى الوصول  على  السكان من الضعيفة الفئة هذه  أمام إضافية حواجز وجود عدم  ضمان في هذا وسيساعد اللقاحات. ُيعطي
  الصحية   والمراكز  والصيدليات  للواليات  المناعة  نالمنقوصي  لألفراد  اللقاح  إعطاء  عن  المعلومات  من  مزيًدا  (CDC)  مركز  ويوفر   ضرورية.

 اللقاحات.  مقدمي وجميع

 مهم؟  منه جرعتين أول تلقيت   الذي اللقاح نوع هل



  أو  )فايزر جرعتين أول منه  تلقيت الذي نفسه (MRNA) تقنية  على المعتمد 19-كوفيد فيروس لقاح  من اإلضافية الجرعة تكون  أن ينبغي
  الجرعة   تلقي   يجوز   ُمتاح،   غير  جرعتين  أول  منه   تلقيت  الذي  (MRNA)   تقنية  على  المعتمد  19-كوفيد  فيروس  لقاح  كان  إذا  موديرنا(.
 فيروس   لقاح  من   جرعات  ثالث  من  أكثر  الفرد  يتلقى  أال  وينبغي  اآلخر.  (MRNA)  تقنية  على  المعتمد   19-كوفيد  فيروس  لقاح  من  اإلضافية

 (.MRNA)  تقنية على المعتمد 19-كوفيد

 فعله؟  يانسن / جونسون  آند جونسون  لقاح تلقوا الذين المناعة نالمنقوصي األفراد على ينبغي الذي ما

  لقاح   تلقوا  الذين  المناعة،  نالمنقوصي  األفراد  لدى  المضادة  األجسام  استجابة  كانت  إذا  ما  لتحديد  الحالي  الوقت  في  كافية  بيانات  توجد  ال
 األفراد  أن  أظهرت  واحدة  صغيرة  دراسة  وتدعم  ال.  أم  نفسه   اللقاح  من  إضافية  جرعة  تلقي  عقب  ستتحسن  يانسن،  /  جونسون   آند  جونسون 

 استجابة  يملكون   موديرنا(  أو  )فايزر   (MRNA)   تقنية  على  المعتمد  19-كوفيد  فيروس  لقاح  من  جرعتين  تلقوا  الذين  المناعة؛  نالمنقوصي
  تقنية   على  المعتمدة  19-كوفيد  فيروس  لقاحات  استخدام  ،19-كوفيد  لفيروس  يانسن  شركة  لقاح  من  واحدة  جرعة  تلقي  ممن  أقوى  مناعية

(MRNA) مركز ويعمل السكان. من الفئة هذه مع أساسي كخيار (CDC) ودائرة (FDA) المسألة. لهذه إرشادات توفير على بنشاط 

 الناس؟ هؤالء لكل اللقاحات من كافي قدر هناك  سيكون  هل

 نعم.

 إضافية؟ جرعة إلى يحتاجون  الذين منازلهم في المحصورين األفراد إلى للوصول اللقاحات لمقدمي المتوفر الدعم هو ما

  المدفوعات   بتعديل  (CMS)  "ميديكيد"  وبرنامج  "ميديكير"  برنامج خدمات  مراكز من  الموافقة  على  (DHS)  اإلنسانية الخدمات  دائرة   حصلت
 هذا  وُيتيح  منازلهم.  في  المحصورين  (MA)  الطبية  تالمساعدا   برنامج   من  المستفيدين  األفراد  إلى اللقاحات  ُتعطي  التي  الجهات  إلى  الُمقدَّمة
  منازلهم،   في  المحصورين   (MA)  الطبية  تالمساعدا   برنامج  من  المستفيدين  األفراد  تلقيح  مقابل  أكثر  مدفوعات  تلقي  اللقاحات  لمقدمي  التعديل
زة. جرعات اتلقو  الذين  األفراد على أيًضا المدفوعات هذه  وستنطبق  .2021 أبريل 01 حتى  رجعي بأثر البرنامج هذا وُيعمل  مزيد لمعرفة ُمعز ِّ

  ( SARS-CoV-2)  سارس  لقاح  "تقديم  بعنوان  الطبية  المساعدات  برنامج  نشرة  على  االطالع  اللقاحات  مقدمي  على  ينبغي  المعلومات،  من
 .هنا المتوفرة منازلهم"، في المحصورين للمستفيدين

 إضافية؟  جرعة إلى  الوصول أستطيع كيف منزلي، مغادرة عليَّ  تعذَّر إذا

  الصحية  الرعاية  مقدمي  مع التشاور  إضافية جرعة على للحصول والمؤهلين  المناعة نوالمنقوصي منازلهم في  المحصورين األفراد على ينبغي
 الجرعة  يتضمن  بما  اللقاحات،  عن  يبحثون   الذين   المؤهلون   منازلهم  في  المحصورون   األفراد  ويستطيع  الجرعة.  لتلقي  موعد  تحديد  قبل  لهم

 .هنا من  إضافي دعم على والحصول إضافية معلومات على االطالع اإلضافية،

 

 

 

https://www.dhs.pa.gov/docs/Publications/Documents/FORMS%20AND%20PUBS%20OMAP/MAB2021072901.pdf
https://www.health.pa.gov/topics/disease/coronavirus/Vaccine/Pages/Guidance/Vaccine-Homebound.aspx

