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 األسئلة الشائعة  - 19-لقاحات كوف�د
 ك�ف تعمل اللقاحات 

 

 

 
 

ا  ك�ف تعمل اللقاحات   ؟ عموم�
 

ي قد تمرضك ومكافحتها. تعمل اللقاحات من خالل إعداد دفاعات الجسم الطب�ع�ة للتعرُّ  قد تحتوي اللقاحات ع�    ف ع� الجراث�م الىت
 :  ما ��ي
 �سخ ميتة أو ضع�فة من الجرثومة المسببة للمرض.  •
 الجرثومة المسببة للمرض. مواد مصنوعة لتبدو وكأنها جزء من  •
 مواد تُ  •

�
ا من   نا جسم م عل  . الجرثومةك�ف�ة صنع بروتينات �شبه جزء�

 

 عندما تتل�ت أي لقاح، �ستج�ب جهازك المنا�ي من خالل: 
 صنع األجسام المضادة، و�ي بروتينات ينتجها الجهاز المنا�ي �شكل طب��ي لمحار�ة المرض.  •
ن خال�اك المناع�ة لالستجابة ألي  •  عدوى. تجه�ي
ها ��عة   • ي اللقاح، �مكن لجهازك المنا�ي تدم�ي

ر المرض وك�ف�ة مكافحته. إذا تعرضت للجرثومة بعد تل�ت
�
من    هذا   و�ق�كتذك

 المضاعفات الحادة للمرض. أو  بالعدوى اإلصابة

 
 ؟ 19-ك�ف تعمل لقاحات كوف�د 

 

لقاحات كوف�د   ي    19-تعمل جميع 
ا �ن المتوافرة حال�� المتحدةاألر�عة  �ُ   الوال�ات  المناع�ة ك�ف�ة صنع  تعل�م خال�انا  سخ من  عن ط��ق 

وس كوف�د ") (نتوءات شبيهة بالتاج ع� سطح ف�ي ي
ا بعبارة "القس�م الفول�ن وتينات الشوك�ة/ سبا�ك (ُتعرف طب�� )، وال ��ن هذا 19-ال�ب

 خال�انا بأي شكل من األشكال. 
ن الشو�ي  • وتني  و�عرف أنه دخ�ل. يرى جهازنا المنا�ي ال�ب
وس المسبب لمرض   • ن الشو�ي للف�ي وتني ا مضادة �مكنها مواجهة ال�ب تتفاعل أجسامنا من خالل بناء استجابة مناع�ة تصنع أجسام�

وس.  هذا  �حمينا و وتهيئة الخال�ا المناع�ة  19-كوف�د  إذا تعرضنا للف�ي
 

ن  19-تختلف لقاحات كوف�د وتني ي ك�ف�ة تعل�مها خال�انا إ�شاء ال�ب
 . الشو�ي �ن

وتينات. و�تم الرنا المرسالرنا لقاحات  ي�س� لقاحات فايزر ومود • ، والرنا المرسال مادة وراث�ة تخ�ب أجسامنا بك�ف�ة صنع ال�ب
ي فقاعات ز�ت�ة (تعرف باسم الجس�مات الن

ي اللقاح �ن
عندما �دخل الرنا المرسال خال�انا، ان��ة الدهن�ة).  تغل�ف الرنا المرسال �ن

وتينات الشوك�ة. ال �دخل�علمها ك�ف�ة صنع �ُ  المرسال نواة الخل�ة وال يتفاعل مع الحمض النووي بأي حال   الرنا   سخ من ال�ب
 من األحوال. 

.    �س� لقاح جو�سون آند  • و�ي تقرأ    الناقل (أو الوس�لة) المادة الوراث�ة إ� خال�انا.   �حملجو�سون/ جا�سن لقاح الناقل الف�ي
و�ي �سخة غ�ي ضارة من  وتينات الشوك�ة. الناقل الف�ي م خال�انا صنع ال�ب

�
خال�انا المادة الوراث�ة وتصنع الرنا المرسال، الذي ُ�عل

د وال يتكاثر داخل خال  وس نزالت ال�ب  �انا أو �غ�ي حمضنا النووي بأي شكل من األشكال. ف�ي
كة  ُ�س�   • وتينات  اللقاح  نوفافا�س  اللقاح الذي تصنعه �ش ن  و   الشوك�ة�ب "مادة مساعدة" وع�    شو�ي �حتوي ع� قطع من بروتني

ي العد�د من اللقاحات. 
 لتق��ة االستجابة المناع�ة للجسم. ُ�ستخدم المواد المساعدة �ن

 
وس    19-كوف�دال تحتوي أي من لقاحات   ا   -بأي شكل    19-كوف�دهذە ع� ف�ي ا   ،سواء أ�ان ح��

�
ا. ال �مكن   ،أم ضع�ف  أن تصيبك  أم ميت�

 . 19-بمرض كوف�د اللقاحات

 

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
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 األسئلة الشائعة  - 19-لقاحات كوف�د
 ك�ف تعمل اللقاحات 

 

 

 أين أحصل ع� م��د من المعلومات؟  
 

األخرى، امسح رمز   19-كوف�دلطباعة أو عرض هذە األسئلة الشائعة أو أسئلة شائعة حول موضوعات لقاح   •
 . 19-ف�داألسئلة الشائعة عن لقاح كو االستجابة ال��عة أو تفضل باالطالع ع� 

• VaccinateLACounty.com  -    ي ذلك
مع رسومات توض�ح�ة إلظهار    19-جداول مواع�د لقاحات كوف�دبما �ن

 . ك�ف�ة الحصول ع� اللقاحموعد استحقاق كل جرعة ومعلومات حول  
 . 19-فهم ك�ف�ة عمل لقاحات كوف�دصفحة و�ب موقع مرا�ز الس�طرة ع� األمراض والوقا�ة بعنوان  •
 است�ش طبيبك إذا كانت لد�ك أسئلة.  •

http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://www.publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/index.htm
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://publichealth.lacounty.gov/media/Coronavirus/vaccine/resources.htm#FAQs
http://vaccinatelacounty.com/
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/docs/vaccine/COVIDVaccineSchedule.pdf
http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/vaccine/hcwsignup/?walkin=TRUE
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fabout-vaccines%2Fhow-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/how-they-work.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fabout-vaccines%2Fhow-they-work.html

