مقاطعة لوس أنجلوس
جرعات لألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة
أول جرعتي لقاح كانت إما من فايزر  Pfizerأو مودرنا Moderna

ُيوص ى بشدة بجرعة إضافية (ثالثة) من لقاح  mRNAلألشخاص من عمر  12عاما فما فوق والذين يعانون من أنظمة مناعية
ضعيفة بشكل معتدل أو شديد (على سبيل املثال ،السرطانات املتصلة بالدم أو عالجات معينة للسرطان ،وعمليات زرع األعضاء،
وشروط معينة للمناعة الذاتية).
يجب أن تكون هذه الجرعة الثالثة من نفس سلسلة لقاحات كوفيد 19-التي تلقيت منها اللقاح أول مرة .تحدث إلى طبيبك عن الحاجة إلى
الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد 19-وعن أفضل توقيت بما يتسق مع خطة عالجك الحالية .هذا أمر مهم بشكل خاص إذا
كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العالج املناعي.
ُوينصح بشدة بأخذ جرعة معززة بعد  6أشهر على األقل من تلقي الجرعة اإلضافية (الثالثة) والتي قد تكون أي لقاح متوفر لـكوفيد19-
 Pfizerفايزر– يجب أن تكون الجرعة اإلضافية من  Pfizerفايزر
الجرعة اإلضافية (الثالثة)

الجرعة 2

الجرعة 1
 21يوم

الجرعة املعززة
 6أشهرعلى األقل

 28+يوم

سلسلة أولية من فايزر

أي لقاح كوفيد19-

فايزر

 Modernaموديرنا – يجب أن تكون الجرعة اإلضافية من Moderna
الجرعة اإلضافية (الثالثة)

الجرعة 2

الجرعة 1
 21يوم

سلسلة أولية من موديرنا

الجرعة املعززة

 6أشهرعلى األقل

 28+يوم

أي لقاح كوفيد19-

موديرنا

كانت السلسلة األولية من جونسن & جونسن )Johnson & Johnson (J&J
يوص ي بشدة مركز السيطرة على األمراض بأن يتلقى األشخاص الذين يعانون من نقص مناعة معتدل إلى شديد ،والذين كانوا قد تلقوا أول جرعة من  ،J&Jجرعة معززة .تحدث إلى طبيبك عن
أفضل توقيت بناء على خطة العالج الحالية .وهذا مهم بشكل خاص إذا كنت على وشك البدء أو إعادة تناول العالج املناعي.
الجرعة 1
الجرعة املعززة

شهرين على األقل
سلسلة أولية من جونسون اند جونسون

أي لقاح كوفيد19-

إذا كانت سلسلة اللقاح األولية الخاصة بكم مدرجة في قائمة منظمة الصحة العاملية أو لقاح من تجربة سريرية
إذا كنت بعمر ً 12
عاما أو أكثرُ ،وينظر إليك أنك تلقيت اللقاح بالكامل في الواليات املتحدة ولديك نظام مناعة معتدل إلى شديد الضعف ،يوص ى بشدة أن تحصل على
ً
جرعة إضافية من لقاح كوفيد 19-من فايزر .وينبغي تلقيها بعد  28يوما على األقل من إتمام سلسلتكم األولية.

تحدث إلى طبيبك عن الحاجة إلى الحصول على جرعة إضافية من لقاح كوفيد 19-وعن أفضل توقيت بناء على خطة عالجك الحالية .وهذا أمر مهم بشكل خاص إذا كنت
على وشك البدء أو إعادة تشغيل العالج املناعي .ويوص ى بجرعة معززة بعد  6أشهر على األقل من تلقي الجرعة اإلضافية (الثالثة) .ولقاح كوفيد 19-من فايزر هو اللقاح
الوحيد املصرح به كجرعة إضافية أو معزز ة لألشخاص الذين لم يتلقوا سلسلة لقاحات كوفيد 19-املصرح بها/املعتمدة من الهيئة.
قم بزيارة  ph.lacounty.gov/VaccineAppointmentللمزيد من املعلومات
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