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 الشائعة األسئلة - 19-كوفید لقاحات
 

 اللقاح على  الحصول

 

 

ي  ك�ف 
 اللقاح؟  ع�  الحصول �مكنين

ي   اللقاحات   تتوفر
ي   المواقع  مئات  �ف

المجتمع�ة    مثل  أنجلوس   لوس  مقاطعة  أنحاء  جميع   �ف والمواقع  والمدارس  والص�دل�ات  الع�ادات 
ل. وال تتطلب العد�د من المواقع تحد�د موعد. األخرى.  ف ف بالم�ف مني ف ل متاح لألشخاص المل�ت ف ي الم�ف

 الحصول ع� اللقاح �ف
 

  بمركز االتصال ف�مكنك مساعدة، إ�  بحاجة كنت إذا. ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated ز�ارة ُير��  موقع، ع� للعثور
ي  أ�ام 7 ، 0473-540-833-1  الرقم ع� )DPH( العامة الصحة إدارة  لقاحات اتصال

ا 8 الساعة من األسب�ع �ف   8:30 حىت  صباح�
ي  اللقاح ع� الحصول ترت�ب �مكنهم. مساءً 

ل، �ف ف ي  والنقل الم�ف
ي  المساعدة أو اللقاح، موقع  إ�  المجايف

ها المجتم�ي  النقل �ف  من وغ�ي
ا �مكنك. اإلعاقة ذوي لألشخاص الخدمات ي  اللقاح  طلب أ�ض�

ل �ف ف   تتوفر. ph.lacounty.gov/vaxathome الموقع ع� الم�ف
ا لمعلوماتا  . 1-1-2  بالرقم االتصال ط��ق  عن األسب�ع أ�ام طوال الساعة مدار ع� متعددة بلغات أ�ض�

 
 ؟ 19-كوف�د لقاح ع� للحصول للدفع سأضطر  هل 

،  لد�ك  كان  إذا.  ال ف ا  الص�دل�ة  أو  طبيبك  �فرض  فقد  تأمني كة  ع�  رسوم� ف   �ش  و�مكن .  اللقاح  ع�  الحصول  مقابل  بك  الخاصة  التأمني
ف  لديهم ل�س الذين لألشخاص ا  19-كوف�د لقاحات ع� الحصول ص�ي  تأمني

�
 . شخص ألي شخص�ة مدفوعات  توجد ال. مجان

 
ي  الخاص الهجرة وضع عن سؤا�ي  سيتم هل   ؟ 19- كوف�د لقاح  ع� أحصل عندما يب

ا  19-كوف�د  لقاح  إعطاء  يتم.  ال
�
  ع�   19-كوف�د  لقاح  ع�  الحصول  يؤثر  وال  خاصة  الطب�ة  معلوماتك .  الهجرة  وضع  عن  النظر  بغض  مجان

 حول  لألسئلة.  اللقاح  ع�  للحصول  العمل  صاحب  من  رسالة  أو  الحكومة  عن  صادرة  ه��ة  بطاقة   إ�   تحتاج  ال.  بك  الخاص  الهجرة  وضع
 . 800-593-8222  بالرقم اتصل أو  oia.lacounty.gov المهاج��ن شؤون بمكتب الخاصة ال��ب صفحة ز�ارة  ُير��  الهجرة،

 
؟  ب��د عنوان أو محمول هاتف رقم  تقد�م إ� أحتاج هل  ي

وين  إل��ت
ي   ب��د   عنوان  تقد�م  منك  سُ�طلب  لقاح،  ع�  تحصل  عندما.  ال

ويف ي   المعلومات  هذە  إدخال  سيتم.  محموللا  هاتف  رقم   أو  إل��ت
 سجل   �ف

ي   اللقاح
ا  استخدامه  �مكن.  19-كوف�د  للقاح  رق�ي   سجل  ع�  الحصول  من  تتمكن  حىت )  CAIR(  كال�فورن�ا  وال�ة  �ف  رسائل   إلرسال  أ�ض�

ف   عندما  تذك�ي    حصولك  حالة  إلثبات  ومالئمة  مجان�ة  وس�لة  عن  عبارة  الرق�ي   اللقاح  سجل.  19-كوف�د  لقاح  جرعات  من  الم��د  موعد  �حني
ي   ب��دك  عنوان  تقد�م  إ�   بحاجة  لست.  بك  الخاصة  الب�ضاء  اللقاح  بطاقة  فقدت  إذا  خاص  �شكل مف�د  إنه.  اللقاح  ع�

ويف  رقم   أو  اإلل��ت
  بعد   للقاح  رق�ي   سجل  ع�  الحصول  الصعب  من  �جعل  قد  المعلومات  هذە  تقد�م  عدم  ول�ن   لقاح،  ع�  للحصول  المحمول  هاتفك

 . هنا ال��ة حما�ة وحول  myvaccinerecord.cdph.ca.gov ع� الرق�ي  اللقاح سجل حول الم��د معرفة �مكنك . ذلك
 

ي  أين 
؟  سجل  من �سخة ع�  الحصول �مكنين  لقا�ي

لقاح كوف�د الس�طرة ع�    19-بطاقة سجل  بمركز  (الخاصة  منها  والوقا�ة  (CDCاألمراض  الرس�ي ع� )  الدل�ل  الب�ضاء) �ي  البطاقة 
 ُير�ب االحتفاظ بها آمنة ح�ث ال �مكن استبدالها.   الحصول ع� اللقاح. �جب أن ُ�ع� كل شخص واحدة عندما �حصل ع� اللقاح. 

ي اعتبارك التقاط صورة أو عمل �سخة منها.  
 ضع �ف

 

ل�وف�د الرق�ي  اللقاح  سجل  طلب  كال�فورن�ا  ي 
�ف اللقاح  ع�  حصل  شخص*  ألي  الموقع    19-�مكن  ع� 

myvaccinerecord.cdph.ca.gov  .  له ع� محفظة� ف . �مكن ت�ف ا سجل رس�ي  Androidالرقم�ة ع� هاتف    Google Payهذا أ�ض�
ا التقاط لقطة شاشة لسجل لقاح كوف�د .  iPhoneع�    Apple Healthأو تطبيق   ي ألبوم   19-�مكنك أ�ض�

الرق�ي الخاص بك وحفظه �ف
ا.   ي عائلتك. حىت لو استخدمت  ال�ام�ي

ي أو رقم الهاتف المحمول �مكنك الحصول ع� سجل ل�ل شخص �ف
ويف �د اإلل��ت نفس عنوان ال��

 . �سجالت اللقاحلم��د من المعلومات، ُير�� ز�ارة صفحة ال��ب الخاصة عندما حصلوا ع� اللقاح. 
 
 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaxathome/
https://oia.lacounty.gov/
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Order-of-the-State-Public-Health-Officer-Requirement-COVID-immunization-provider-request-patient-email-mobile-for-registry.aspx?utm_content=&utm_medium=email&utm_name=&utm_source=govdelivery&utm_term=
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/vaccinationrecords/
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 الشائعة األسئلة - 19-كوفید لقاحات
 

 اللقاح على  الحصول

 

ف القدا�)، *إذا حصلت ع� اللقاح   من وكالة ف�درال�ة (ع� سب�ل المثال، وزارة الدفاع أو الخدمة الصح�ة الهند�ة أو شؤون المحار�ني
ًة.    ف�جب عل�ك طلب سجل لقاح من الوكالة مبا�ش

 
 اللقاح؟ على طفلي   لحصول الموافقة تقدیم إلى أحتاج ھل 

ا  18  سن  دون  الشباب  �حتاج  فقد  الحضور،  من  تتمكن  لم  إذا.  اللقاح  ع�  للحصول  الرعا�ة  مقدم  أو  الو�ي /الوالدين  أحد  موافقة  إ�   عام�
ا  كان  إذا.  إل�ه  للذهاب  تخطط  الذي  للمكان  الموافقة  متطلبات   من  تحقق.  كتابة  أو  الف�ديو  أو  الهاتف  ع��   الموافقة  بمنح   لك  ُ�سمح  موقع�
�ل  المتطلبات  ع�  االطالع  ف�مكنك  ،Public Health  تديرە ف  -  ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated  ع�  موافقة  نموذج   وت�ف
ا 8( 0473  -1-833-540  الرقم ع� اللقاحات اتصال بمركز اتصل أو" ل��ارتك التحض�ي " ع� انقر ا مساءً  8:30  - صباح�  ). يوم��

 

عاًما أو أكبر والذین یتمتعون باالكتفاء الذاتي (على سبیل المثال، القاصر   15تنطبق بعض االستثناءات. یمكن للقصر الذین تبلغ أعمارھم  
ب أو قارالمتحرر أو المكتفي ذاتیًا أو المتزوج أو المتزوج سابقًا) أن یعطي موافقتھ. إذا كنت من مقدمي الرعایة بالتبني أو مقدم رعایة من األ

فیمكنك تقدیم الموافقة طالما وافق الطفل بالتبني. إذا كنت من مقدمي الرعایة )،  STRTPموظفًا في البرنامج العالجي السكني قصیر األجل (
 بالتبني ولم تعط موافقتك ولكن طفلك بالتبني یرید الحصول على اللقاح، فیمكنھ االتصال بمستشاره القانوني. 

 
ي  المستندات ما  

َّ  �جب اليت    اللقاح؟ ع� طف�ي   لحصول إحضارها  ع�ي
  صورة،   بھا  ھویة  بطاقة  لدیھ  ولیس  الحضانة  في  طفل  على  وصیًا  كنت  إذا.  اللقاح  على  الحصول  مواقع  بعض  في  مطلوبة  صورة  تحمل  التي  الھویة  تكون  قد

  یتطلب   ال  والذي  أنجلوس،  لوس   بمقاطعة  العامة  الصحة   إدارة  تدیره  موقع  إلى  الذھاب  في  یتمثل  آخر  خیار  ھناك.  القانوني  بمستشاره  االتصال  منھ  فاطلب
  .صورة بھا ھویة

 

ي  المتطلبات ع� للحصول. إل�ه للذهاب  تخطط الذي المكان متطلبات من تحقق. الموافقة حول معلومات ع� للحصول أعالە انظر
 �ف

  ز�ارة   ُير��  أنجلوس، لوس بمقاطعة العامة الصحة إلدارة التابعة اللقاح مواقع
ph.lacounty.gov/howtogetvaccinated- 0473-540- ع� اللقاحات اتصاالت  بمركز اتصل أو" ل��ارتك التحض�ي " ع� انقر

ا 8( 833-1 ا مساءً  8:30 إ�  صباح�  ). يوم��
 

  ؟19-بكوف�د بالفعل أصبت قد كنت إذا اللقاح ع� أحصل أن  �جب هل 
ا كنت  لو حىت  اللقاح ع� تحصل أن �جب. نعم ي  �ساعد أن �مكن اللقاح ألن 19-بكوف�د بالفعل مصاب�

  19-بكوف�د اإلصابة من منعك  �ف
 .  أخرى مرة

 

ي  المرض من الحما�ة بعض 19-كوف�د لقاح ع� الحصول يوفر
ا عليها  �طلق والذي ، 19-بكوف�د المستقبل �ف

�
". الطب�ع�ة المناعة " أح�ان

ي  الحما�ة مستوى �ختلف ل�ن   الوقت ومقدار شدته، أو مرضهم اعتدال مدى ع� ذلك �عتمد. العدوى من الشخص عليها �حصل الىت
ا يوجد ال.  وعمرهم ،19-بكوف�د إصابتهم منذ مر الذي ا الشخص كان إذا ما موثوق  �شكل �حدد أن �مكن اختبار أي حال��   من محم��

 لإلصابة عرضة أ���  هم شفائهم بعد اللقاح ع�  �حصلوا ولم 19-بكوف�د بالفعل أصيبوا الذين األشخاص . 19-بكوف�د اإلصابة
 . شفائهم بعد اللقاح ع� حصلوا الذين أولئك  من أخرى  مرة 19-بكوف�د

 

ا بكوف�د ا حال�� ي مجال 19-إذا كنت مصاب�
ف �ف ة العزل للحصول ع� اللقاح. هذا حىت ال تص�ب العاملني ، فانتظر حىت تتعا�ف وتنت�ي ف�ت

هم عندما تذهب للحصول ع� لقاحك.   الرعا�ة الصح�ة وغ�ي
 
 
 
 
 
 

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/#preparing-for-your-visit
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/HCWSignup/#preparing-for-your-visit
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/immunity-types.htm
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289
https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7032e1.htm?s_cid=mm7032e1_e&ACSTrackingID=USCDC_921-DM63289&ACSTrackingLabel=MMWR%20Early%20Release%20-%20Vol.%2070%2C%20August%206%2C%202021&deliveryName=USCDC_921-DM63289
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 اللقاح على  الحصول

 

ي االنتظار لمدة  قد 
أو الحصول ع� جرعة   19-ألول مرة لبدء أو متابعة سلسلة لقاح كوف�د  19-أشهر بعد حصولك ع� كوف�د 3تفكر �ف

ا الوقت   19-منشطة. هذا ألنه من غ�ي المحتمل أن تصاب بكوف�د ي غضون األشهر الثالثة األو� بعد اإلصابة. قد يؤدي أ�ض�
مرة أخرى �ف

ف العدوى و   الحصول ع� اللقاح إ� استجابة مناع�ة أفضل. الط��ل بني
 

ا بالمتالزمة االلتهاب�ة  ف (  إذا كنت م��ض� - فتحدث مع طبيبك قبل الحصول ع� لقاح كوف�د)،  MIS-Aأو    MIS-Cمتعدد األجهزة لدى األطفال أو البالغني
19. 

 

 
ي الحصول ع� لقاح كوف�د 

ي نفس الوقت مع لقاح مختلف؟  19- هل �مكنين
 �ن

ف   �مكن.  نعم ي   19-كوف�د  لقاح  ع�  الحصول  أشهر  6  عن  أعمارهم  ت��د  الذين  واألطفال  للبالغني
 األخرى،  اللقاحات  مثل  الوقت   نفس  �ف

ي   19- كوف�د  لقاح  ع�  طفلك  حصل  إذا.  واإلنفلونزا  الد��ي   والسعال  والحصبة  األطفال  شلل  مثل
ي   األخرى  اللقاحات  �قدم  ال  مكان  �ف  الىت

ي  عليها للحصول آخر مكان  إ�  الذهاب ف�مكنك �حتاجها،
ف  لالنتظار  حاجة هناك ل�ست.  وقت أي �ف  . اللقاحات بني

 
ي  هل 

ي  إجراء ع�  الحصول �مكنين ي  طيب
 ؟ 19- كوف�د لقاح للتو تلق�ت إذا فحص اختبار أو روتيين

 .بعدە أو 19- كوف�د لقاح ع� الحصول قبل  الروتين�ة الطب�ة الفحوصات أو اإلجراءات معظم إجراء �مكن
  

ف   كنت  إذا:  مالحظة ي   الشعا�ي   الثدي  تص��ر  لفحص  ستخضعني ي   الروتيىف ا  وحصلىت  المدة  عن  طبيبِك   فاسأ�ي   ، 19-كوف�د  لقاح  ع�  مؤخر�
ي  ي   بتورم  19-كوف�د  لقاح  ع�  حصلوا  الذين  األشخاص  �صاب  قد.  الشعا�ي   الثدي  تص��ر  إجراء  أن  قبل  تنتظ��ــها  أن  �جب  الىت

 الغدد   �ف
ي )  اللمف�ة  العقد  تضخم  �س�(  الل�مفاو�ة

ي   مكان  من  بالقرب  اإلبط  منطقة  �ف
ي   الجسم  أن  ع�  طب�ع�ة  عالمة  هو   التورم  هذا.  اللقاح  تل�ت   يبىف

ي   المؤقت  التورم  هذا  يتسبب  قد.  19-كوف�د  ضد  الحما�ة
ي   خاطئة  قراءة  �ف

،  الثدي  تص��ر  �ف ف   إخبار   المهم  من  لذلك  الشعا�ي   الموظفني
ف لقاح كوف�دتوص�ات جمع�ة تص��ر الثدي للنساء اللوا راجع التفاص�ل، من لم��د. اللقاح �شأن ي يتلقني

 .19-يت
 

ا ع� نتائج بعض أنواع اختبارات الفحص لمرض السل (  19-�مكن أن يؤثر لقاح كوف�د راجع صفحة مركز الس�طرة ع� األمراض )،  TBأ�ض�
 . واإلجراءات الطب�ة األخرى 19-لقاح كوف�دع� ال��ب ) CDCوالوقا�ة منها (

 
ي  ك�ف 

ي  االستعداد  �مكنين
 اللقاح؟  ع� للحصول ل��اريت

ي   ب��دك  وعنوان  المطل��ة  المستندات  إحضار  تذكر •
ويف ا،   حددت  إذا.  واحد  لد�ك  كان  إذا  المحمول  هاتفك  رقم   أو  اإلل��ت  موعد�

ي  الواردة  المعلومات فاقرأ
�د ع��  التأ��د رسالة �ف ي  ال��

ويف  . كتابتها المف�د  من �كون فقد أسئلة، أي لد�ك كانت إذا. اإلل��ت
ي   األدو�ة  تتناول  ال  كنت  إذا • ف   مثل(  بانتظام  طب�ة  وصفة  تتطلب  ال  الىت �ن  أو  األيب��روفني ف   أو  األس��  مضادات   أو   األسيتامينوفني

ف   بانتظام   تتناولها  كنت   إذا  ول�ن.  الجانب�ة  اآلثار  منع  لمحاولة  19-كوف�د  لقاح  ع�  تحصل  أن  قبل  تتناولها  فال  ،)اله�ستامني
ي  �ستمر أن ف�جب  أخرى، ألسباب

 . اللقاح ع� تحصل أن قبل  تناولها �ف

ا أح�ن  • ي . معك وماء خف�فة ووجبة للوجه قناع�
ا  تزور كنت إذا الدافئة، األ�ام �ف

�
ي  مكان

 ومال�س قبعة فارتد الطلق، الهواء �ف
 .الوزن خف�فة

ە 19-كوف�د لقاح حول طفلك إ�  التحدث ك�ف�ة حول نصائح ع� للحصول •  األسئلة راجع لقاح، ع� للحصول وتحض�ي
ي  اللقاح ع� األطفال حصول حول الشائعة

 . LAC DPH 19-كوف�د لقاح �ف
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 الشائعة األسئلة - 19-كوفید لقاحات
 

 اللقاح على  الحصول

 

 اللقاح؟  ع� الحصول بعد أفعل أن ع�ي  ماذا
 ). األو�  جرعتك �ي  هذە كانت إذا واحدة �منحك أو( بك الخاصة اللقاح بطاقة بتحد�ث اللقاح مقدم ق�ام من تأ�د •
ا حدد •  . اللقاح موقع مغادرة قبل واحد إ�  بحاجة كنت إذا اللقاح من التال�ة للجرعة موعد�
ا تواجه قد أنك اعلم •  لإلبالغ. شد�دة تحسس�ة فعل وردود ضارة آثار حدوث النادر من. اللقاح ع� الحصول بعد  جانب�ة آثار�

اك �مكنك جانب�ة، آثار أي عن ي  االش�ت
 . safe-v �ف

 
 أين �مكن الحصول ع� م��د من المعلومات؟  

  19-كوف�د لقاح موضوعات حول الشائعة األسئلة أو هذە الشائعة األسئلة عرض أو لطباعة •
- كوف�د لقاح حول الشائعة األسئلة ب��ارة تفضل أو ال��عة االستجابة رمز امسح األخرى،

19. 
• VaccinateLACounty.com – ي  بما

 رسومات  مع 19- كوف�د لقاحات جداول  ذلك �ف
 . اللقاح ع� الحصول  ك�ف�ة حول ومعلومات جرعة كل ع� الحصول موعد إلظهار

 .19-كوف�د لقاح ع� بالحصول الخاصة) CDCصفحة و�ب مركز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة منها ( •
 . أسئلة لد�ك كانت إذا طبيبك اسأل •
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