جداول لقاحات كوفيد19-
لألشخاص الذين ال يعانون من نقص المناعة
العمر

اللقاح

11-5

فايزر

17-12

فايزر

أكثر من 18

فايزر

أكثر من 18

موديرنا

أكثر من 18

جونسون

يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات
السلسلة األولية من اللقاحات

الجرعة المعززة

 3أسابيع

الجرعة األولى

غير مسموح بها حاليًا

الجرعة الثانية
8-3

على األقل
 5أشهر

أسابيع3

الجرعة األولى

الجرعة الثانية
8-3

فايزر فقط
على األقل
 4أشهر

على األقل
 5أشهر

أسابيع3

الجرعة األولى

أيًا من لقاحات
كوفيد194-

الجرعة الثانية

لعمر 50+

الجرعة الثانية

أيًا من لقاحات
كوفيد194-

لعمر 50+

الجرعة األولى

فقط1

فايزر أو
موديرنا فقط

على األقل
 4أشهر

على األقل
 5أشهر

وجونسون

فقط1

فايزر أو
موديرنا فقط

على األقل
 4أشهر

على األقل
 5أشهر

8-4أسابيع3

الجرعة األولى

قد يتلقى البعض
الجرعة المعززة

الثانية1

أيًا من لقاحات
كوفيد194-

لعمر  50+و 18+لمن تلقي
جرعتي جونسون آند

جونسون1

فايزر أو
موديرنا فقط

إذا كنت مصابًا بكوفيد ،19-فانتظر حتى تتعافى (إذا كانت لديك أعراض) وتنتهي من العزل للحصول على أي جرعات من لقاح كوفيد .19-قد تفكر في تأخير الجرعة (الجرعات) المعززة لمدة  3أشهر
مؤخرا.
إذا أصبت
ً
 .1إذا كان عمرك  50عا ًما أو أكثر أو كان عمرك  49-18عا ًما وتلقيت لقاح جونسون وجونسون لكل من
جرعتك األولية والمعززة من اللقاحات ،فقد تختار تلقي جرعة معززة ثانية .انظر التفكير في تلقي جرعة
معززة ثانية.
 .2لقاح فايرز هو لقاح كوفيد 19-الوحيد المصرح به لألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما .يحتوي
لقاح فايزر المخصص لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  11-5عا ًما على نفس المكونات النشطة مثل
اللقاح المخصص للبالغين ،ولكنه يكون بجرعة أصغر (ثلث الجرعة).

 .3موعد الجرعة الثانية .قد تكون مدة  8أسابيع هو األفضل لمعظم األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12
و  64عا ًما .ينصح بمدة  3أسابيع لمن هم في سن  65وما فوق أو أولئك الذين يحتاجون إلى حماية سريعة.
انظر موعد الجرعة الثانية من لقاحات فايزر أو موديرنا.
 .4يُفضل تلقي لقاحات فايزر وموديرنا على لقاح جونسون وجونسون لجميع الجرعات .يُعطى لقاح جونسون
وجونسون في بعض الحاالت.
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جداول لقاحات كوفيد19-
لألشخاص الذين يعانون من نقص المناعة
العمر

اللقاح

11-5

فايزر

17-12

فايزر

يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات
السلسلة األولية من اللقاحات
3
أسابيع

3
أسابيع

الجرعة األولى

أكثر من  18فايزر

أكثر من  18موديرنا

على األقل
 4أشهر
فايزر أو
موديرنا فقط

أيًا من لقاحات
كوفيد219-
على األقل
 4أشهر

على األقل
شهرين

الجرعة الثانية
فايزر أو موديرنا فقط

فايزر أو
موديرنا فقط

أيًا من لقاحات
كوفيد219-

الجرعة الثالثة

على األقل
 4أسابيع

الجرعة األولى

على األقل
 4أشهر

على األقل
 3أشهر

على األقل
 4أسابيع

فايزر فقط

فايزر فقط

الجرعة الثالثة

الجرعة الثانية

على األقل
 4أشهر

على األقل
 3أشهر

على األقل
 4أسابيع

4
أسابيع

أكثر من  18وجونسون
وجونسون

على األقل
 3أشهر

الجرعة الثالثة

الجرعة الثانية

الجرعة األولى

غير مسموح بها حاليًا

على األقل
 4أسابيع

3
أسابيع

قد يتلقى البعض
الجرعة المعززة

الثانية2

الجرعة الثالثة

الجرعة الثانية

الجرعة األولى

الجرعة المعززة

على األقل
 4أسابيع

الجرعة الثانية

الجرعة األولى

1

أيًا من لقاحات
كوفيد219-

فايزر أو
موديرنا فقط

إذا كنت مصابًا بكوفيد ،19-فانتظر حتى تتعافى (إذا كانت لديك أعراض) وتنتهي من العزل للحصول على أي جرعات من لقاح كوفيد.19-
.1

يجب أن يحصل األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات أو أكثر والذين يعانون من ضعف
متوسط أو شديد في جهاز المناعة (مثل السرطانات المرتبطة بالدم ،أو يتلقون عالجات معينة
للسرطان وزرع األعضاء ،وبعض أمراض المناعة الذاتية) على جرعة أولية إضافية .إذا كانوا
أكبر من  12عام ،يجب أن يحصلوا على جرعة (جرعات) معززة.

.2

.3

من تبلغ أعمارهم  12عا ًما أو أكثر لديهم خيار الحصول على جرعة معززة ثانية .يجب أن يفكروا في
الحصول على هذه الجرعة في أقرب وقت ممكن واستشارة طبيبهم حول أفضل توقيت بنا ًء على
األخطار وخطة العالج ..انظر التفكير في تلقي جرعة معززة ثانية.
يُفضل تلقي لقاحات فايزر وموديرنا على لقاح جونسون وجونسون لجميع الجرعات .يُعطى لقاح
جونسون وجونسون في بعض الحاالت.
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جداول لقاحات كوفيد19-
جرعة (جرعات) معززة  /إضافية لألشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل  1,2بسلسلة لقاحات خارج الواليات المتحدة،
في تجربة سريرية ،أو في حال تلقي مزي ًجا مطابقًا من اللقاحات
يجب أن يتبع األشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بسلسلة أولية من لقاح كوفيد 19-غير المعتمدة  /المصرح بها من إدارة الغذاء والدواء األمريكية الجداول أدناه لجرعات اللقاحات المعززة و  /أو
الجرعات اإلضافية من لقاح كوفيد.19-

العمر

يجب أن يحصل الجميع على هذه الجرعات
السلسلة األولية من اللقاحات

اللقاح

أكثر من  12لقاح غير مصرح
به  /غير معتمد
من إدارة الغذاء
والدواء

( ،17-12فايزر فقط)

على األقل
 4أسابيع

الفاصل الزمني
الموصى به

فايزر أو موديرنا 4فقط
( ،17-12فايزر فقط)

فايزر أو موديرنا 4فقط

الجرعة الثانية

الجرعة األولى

الجرعة األولى

على األقل
 4أشهر

على األقل
 5أشهر

الفاصل الزمني
الموصى به

أكثر من  12لقاح غير مصرح
به  /غير معتمد
مع ضعف
من إدارة الغذاء
جهاز
والدواء
المناعة

الجرعة المعززة

قد يتلقى البعض
الجرعة المعززة

الثانية3

الجرعة الثانية

على األقل
 3أشهر

الجرعة الثالثة
فايزر أو موديرنا
( ،17-12فايزر فقط)

على األقل
 4أشهر
فايزر أو موديرنا 4فقط
( ،17-12فايزر فقط)

فايزر أو

موديرنا4

( ،17-12فايزر فقط)

مؤخرا بكوفيد ،19-فقد تفكر في تأخير الجرعة (الجرعات) المعززة لمدة  3أشهر.
ملحوظة :إذا أصبت
ً
 .1تعتبر قد تم تطعيمك بالكامل بعد أسبوعين من تلقي:

▪

.2

الجرعة النهائية من سلسلة اللقاحات المدرجة لالستخدام في حاالت الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمية .حاليًا ،هذا األمر يشمل لقاح أسترا زينيكا أكسفورد (فاكزيفريا) ،من معهد الهمد لألمصال (لقاح كوفيشيلد
وكوفوفاكس)( ،لقاح سينوفارم) من  ،BIBPلقاح كورونافاك من ( ،Sinovacلقاح كوفاكسين) من بهارات بيوتيك الدولية ،و(لقاح نوفاكسوفيد) من نوفافاكس .انظر قائمة كوفيد 19-الحالية لمنظمة الصحة العالمية.

الجرعة النهائية من مجموعة "المزيج والمطابقة" من اللقاحات المعتمدة  /المصرح بها من قِبل إدارة الغذاء والدواء و  /أو اللقاحات المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية (فقط إذا كانت الجرعتان األوليتان يفصل بينهما
▪
 17يو ًما على األقل).
جميع لقاحات كوفيد" 19-النشطة" الموصى بها (وليس الدواء الوهمي) في تجربة اللقاح السريري .ملحوظة :يجب أن يكون اللقاح إما لقا ًحا مدر ًجا في قائمة منظمة الصحة العالمية غير معتمد  /مصرح به من قِبل إدارة الغذاء
▪
والدواء األمريكية أو أن يكون لقا ًحا أكدت فعاليته لجنة مراقبة البيانات والسالمة األمريكية أو ما يوازيها بشكل مستقل.
إذا كنت ال تستوفي معايير التطعيم الكامل ،فيجب عليك مراجعة لقاحات مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها  CDCخارج الواليات المتحدة  /خارج التجارب السريرية ،الملحقان  Aو .B

.3

يمكنك اختيار الحصول على جرعة معززة ثانية (من لقاحات فايزر أو موديرنا فقط) إذا كان عمرك  50عا ًما أو أكثر أو إذا كنت تعاني من نقص المناعة (ضعف جهاز المناعة) بشكل معتدل أو شديد .إذا كان عمرك يتراوح بين  12و
 17عا ًما ،فيمكنك تلقي لقاح فايزر فقط .انظر التفكير في تلقي جرعة معززة ثانية.

.4

لقاحا فايزر وموديرنا لفيروس كوفيد 19-هما اللقاحان الوحيدان المصرح بهما كجرعة إضافية أو معززة لألشخاص الذين لم يتلقوا السلسلة األولية من لقاحات كوفيد 19-المرخصة  /المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء األمريكية .يمكن
لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و  17عا ًما تلقي لقاح فايزر فقط.

لمزيد من المعلومات ،راجع القسم متى يمكنني تلقي لقاحات كوفيد 19-الخاصة بي على صفحة الويب "بمجرد تلقي اللقاح".
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