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اآلثار الجانبية
قصيرة المدى للقاح

 

ألم

احمرار

يتورم

عىل الذراع حيث
تحصل عىل اللقطة:

 

فوائد اللقاح
 

التعب

صداع

ألم عضلي
قشعريرة

حمة

غثيان

في جميع أنحاء
جسمك:

 

يمكنك التجمع في

الداخل مع أشخاص
تم تطعيمهم

بالكامل دون ارتداء
قناع

نحن جميًعا عىل
بعد خطوة واحدة
من االنتهاء من

Covid-19

 
أسئلة مكررة

متى يحين دوري لتلقي التطعيم؟

اللقاحات متاحة اآلن. يرجى االتصال
بقسم الصحة الخاص بك لمعرفة أي

قيود عمرية.

من يقوم بإعطاء اللقاحات؟
 

لقاحات Covid-19 متاحة حالًيا من خالل
إدارة الصحة المحلية. تتوفر اللقاحات
أيًضا في الصيدليات المحلية ، يرجى
االنتقال إىل Vacinefinder.org للعثور

عىل اللقاح القريب منك.
 

اطلب المساعدة في الغذاء والرعاية الصحية
واإلسكان والمرافق والصحة العقلية واإلدمان

 

لمزيد من اإلجابات
عىل أسئلتك ، يرجى

مسح الرمز
باستخدام كاميرا
هاتفك أو زيارة

DHHS.NE.GOV

 



حقائق حول لقاح
COVID-19

 01

ال توجد رقاقة دقيقة للقاح ، ولن يتتبع
اللقاح األشخاص أو يجمع معلومات

شخصية في قاعدة بيانات.
 

02
Pfizer / BioNTech ال يحتوي لقاح
Moderna COVID-19 وال لقاح COVID-19
عىل خاليا جنينية وال خاليا جنينية
مستخدمة في تطوير أو إنتاج تلك

اللقاحات.

03
لم يتم ربط لقاحات Covid-19 بالعقم.

 

04

تعتبر اآلثار الجانبية للقاحات عالمة رائعة
ألن جسمك يقوم ببناء جهاز المناعة لديك.

 

قم بزيارة CDC.GOV لمزيد من
الحقائق حول اللقاح

 

سجل للحصول
عىل اللقاح اليوم!

vaccinate.ne.gov

833-998-2275

المعلومات المطلوبة
عند التسجيل:

اسم 
معلومات التواصل

تاريخ الوالدة
أسئلة صحية

إشغال

يتم توفير معلومات من هذا الكتيب من:
 

أين يتم اختبار
Covid-19

 

testnebraska.com

خطوة بخطوة حول كيفية
الحصول عىل اللقاح

 

قم بالتسجيل عن طريق التطعيم .ne.gov أو
االتصال عىل 2275-998-833

 

بمجرد التسجيل ، ابحث عن العيادة التالية
المتاحة عن طريق االتصال بقسم الصحة أو

الصيدلية أو مكتب الطبيب.

احتفظ ببطاقة التطعيم الخاصة بك في مكان
آمن. إذا كنت بحاجة إىل جرعة ثانية ، فتأكد

من العودة للجرعة الثانية.
فايزر - بعد 3 أسابيع من الجرعة األوىل
موديرنا - 4 أسابيع بعد الجرعة األوىل
جونسون اند جونسون - جرعة واحدة

01

02

03

جميع اللقاحات
مجانية

 


