مقاطعة لوس أنجلوس
لقاحات كوفيد – 19-جرعات لألشخاص الذين يعانون من نقص املناعة
أول جرعتي لقاح كانت إما من  Pfizerأو Moderna

ُيوص ى بجرعة إضافية (ثالثة) من لقاح  mRNAلألشخاص الذين يعانون من أنظمة مناعية ضعيفة بشكل معتدل أوشديد.
يوص ي مركز السيطرة على األمراض بأن يتلقى األشخاص الذين يعانون من نقص املناعة املتوسط إلى الشديد ،والذين تلقوا بداية
جرعتين إما من  Pfizerفايزرأو  Modernaموديرنا ،بتلقي جرعة ثالثة .يشمل ذلك األشخاص الذين ينتمون إلى الفئات التالية:
• تلقوا عالجا نشطا للسرطان ألورام أو سرطانات الدم
• تلقوا عملية زرع أعضاء وتناولوا دواء كبح جهاز املناعة
• تلقوا عملية زرع خاليا جذعية خالل السنتين املاضيتين أو يتناولون أدوية لكبح جهاز املناعة
• يعانون من نقص املناعة األولية املعتدل أو الحاد (مثل متالزمة ديجورج ،متالزمة ويسكوت  -ألدريتش)
• مصابون وفي مرحلة متقدمة أو غير معالجة بفيروس نقص املناعة البشرية
• يتلقون عالجا مستمرا من كورتيكوستيرويدات عالية الجرعات أو عقاقير أخرى قد تكبح االستجابة املناعية
يجب أن تكون هذه الجرعة الثالثة من نفس سلسلة اللقاحات التي تلقيت منها أول جرعتي لقاح .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.

ويمكن النظرفي أخذ 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 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-

قم بزيارة  ph.lacounty.gov/VaccineAppointmentللمزيد من املعلومات
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