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19افات حول لقاح كوفيد-دحض الخر

 افات . هناك العديد من الخر19ى معلومات دقيقة عن لقاح كوفيد-عل من المهم الحصول 
 فة مصادر المعلومات التي يمكنكة، وقد يصعب معروالشائعات المنتشر

ثوق بها. الو

 19  افات والحقائق الشائعة المتعلقة بلقاح كوفيد-ي العديد من الخريلفيما 
 (. CDCاض والوقاية منها )كز مكافحة األمراضحتها مرالتي أو

 افةخر

 ة. خطير19ي لقاحات كوفيد-فدة نات الموجوالمكو

 حقيقة

يات واألمالح. ال تحتوي لقاحات ي العديد من األطعمة - الدهون والسكرفنات ا مكويضا هي أيب تقر19نات كوفيد- جميع مكو
 ية أو الالتكس تينات الغذائية أو األدوية أو البرونات مثل المواد الحافظة أو األنسجة أو المضادات الحيوى مكوعل 19كوفيد-

 أو المعادن.

 افةخر

 أفضل من المناعة 19-  المناعة الطبيعية التي أحصل عليها بعد اإلصابة بكوفيد
 .19-التي أحصل عليها من لقاح كوفيد

حقيقة

 من اإلصابة 19كبر لبناء مناعة ضد كوفيد-يمكن االعتماد عليها بشكل أا وكثر أمانيقة أ هو طر19 إن تلقي لقاح كوفيد-
 ال يمكننا أن نتوقع من ضية شديدة أو الوفاة، وري حالة مف يمكن أن تتسبب 19. إن اإلصابة بكوفيد-19ض كوفيد-بمر

 ا يضين. وقد تستمر أ لآلخر19ض، يمكنك نقل كوفيد-ضت لإلصابة بالمرضية معتدلة أو شديدة. وإذا تعررسيصاب بحالة م
 .19يلة األجل بعد اإلصابة بكوفيد-ض لمشكالت صحية طوي التعرف

افةخر

 ات.ن متحور يسبب تكو19لقاح كوفيد-

حقيقة

 ي منع ظهور ف 19س. ولكن يمكن أن تسهم لقاحات كوفيد-ات للفيرون متحور أو تسبب تكو19 ال تنشئ لقاحات كوفيد-
 ات جديدة.متحور

 ( ار خالل عملية تحول )تغيير يتغير باستمر19س الذي يسبب كوفيد-ا ألن الفيروس نظرات جديدة للفيرو تتكون متحور
 تفاع معدالت تلقي اللقاح بين الفئات دي ارضه للتغيير. يؤص تعرادت فرس، زة.  وكلما انتشر الفيروطبيعية مستمر

ات جديدة.ي منع ظهور متحورفس، كما يسهم ى الحد من انتشار الفيرولالسكانية إ
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افةخر

 ا. لقاحmRNAال يعتبر لقاح 

حقيقة

 يقة مختلفة عن أنواع ( بطرModernaنا )دير( وموPfizer-BioNTechنتك ) مثل لقاح فايزر-بيوmRNA تعمل لقاحات 
 ى استجابة مناعية داخل جسمك. إن هذا النوع من اللقاحات جديد ولكن البحث لدي إال تؤاللقاحات األخرى، ولكنها ال تز

د. منذ عقوير بشأنه جاروالتطو

تين س حي. ولكنها تعمل من خالل توجيه خاليانا إلنتاج جزء غير ضار من "البروى أي فيروعل mRNA ال تحتوي لقاحات 
 .19س المسبب لكوفيد-ى سطح الفيروعلالشوكي" الذي يوجد 

 افةخر

 ة.قاقات صغيرى رعل يحتوي 19-لقاح كوفيد

حقيقة

 عطى لتتبع حركتك.ال تض، وير اللقاحات من أجل مكافحة المرة. تم تطوقاقات صغيرى رعل ال يحتوي 19 لقاح كوفيد-

 ض. ضت لإلصابة بالمرا مثلما يحدث إذا تعر تعمل اللقاحات من خالل تحفيز جهازك المناعي إلنتاج أجسام مضادة، تمام
 .الض أوض دون الحاجة لإلصابة بالمرر جسمك مناعة ضد هذا المروبعد تلقي اللقاح، يطو

 اليات المتحدة.ي الوف المصرح باستخدامها 19ي لقاحات كوفيد-فدة نات الموجويد حول المكوى المزعلف  تعر

 افةخر

 ة مغناطيسية. قد يمنحك قو19-تلقي أحد لقاحات كوفيد

حقيقة

اع(.  ما يكون الذرضع تلقي اللقاح )عادةي موفي ذلك فة مغناطيسية، بما ي منحك قوف 19 لن يتسبب تلقي لقاحات كوفيد-
ضع الحقن لديك. جميع لقاحات ي موفا  كهرومغناطيسينات يمكن أن تنتج مجاالى مكوعل 19ال تحتوي لقاحات كوفيد-

 خالية من المعادن.19كوفيد-

 افةخر

 حمضك النووي.19-يمكن أن تغير لقاحات كوفيد

حقيقة

 ي تغيير الحمض النووي الخاص بك  أو تتفاعل معه بأي شكل من األشكال.ف 19 ال تسبب لقاحات كوفيد-

 ى نواة خالياك التي يتم االحتفاظ بحمضك لنا( إدير )مثل فايزر وموmRNAا المادة الجينية التي تنقلها لقاحات  ال تدخل أبد
 النووي فيها.

ى نواة الخلية للسماح لخاليانا لنسون( بنقل مادة جينية إنسون آند جو )جو19ي لقاحات كوفيد-فسي  يقوم الناقل الفيرو
 ي فهو ال لي حمضنا النووي، وبالتافى مزج مادته الجينية علة . ومع ذلك، ال يمتلك اللقاح القدر19بإنشاء حماية ضد كوفيد-

يغير حمضنا النووي.
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 افةخر

 .19-ض كوفيدي إصابتك بمرف أن يتسبب 19-يمكن للقاح كوفيد

 حقيقة

ض س الحي الذي يسبب مرى الفيروعلاليات المتحدة ي الوف المعتمدة 19ا لعدم احتواء أي من لقاحات كوفيد- نظر
.19ض كوفيد-ي إصابتك بمرف، ال يمكن للقاح أن يتسب 19كوفيد-

 ومكافحته. قد تتسبب هذه 19س المسبب لكوفيد-ى الفيروعلف تنا المناعية كيفية التعرم أجهز تعل19 لقاحات كوفيد-
اض طبيعية وهي ة، ألم بالعضالت، وغير ذلك(. وهذه األعريرى، قشعرماض )مثل حي حدوث أعرفي بعض األحيان فالعملية 

 .19س المسبب لكوفيد-ى أن جسمك يقوم ببناء حماية ضد الفيروعلعالمات تدل 

 افةخر

 المخصص لألطفال غير آمن.19-لقاح كوفيد

حقيقة

 ة الغذاء والدواء يت من قبل إدارجرات أا الختبار عام11 و 5اوح أعمارهم بين  لألطفال الذين تتر19 خضع لقاح كوفيد-
 يخ ي تارفاقبة سالمة  ألكبر مر19(. خضعت لقاحات كوفيد-CDCاض والوقاية منها )كز مكافحة األمرا( ومرFDAيكية )األمر

 اقبة.ي الخضوع للمرفاليات المتحدة ستستمر الو

افةخر

 ى اللقاح.علين مناعة من خالل الحصول  عن تكو19-ين مناعة من خالل اإلصابة بكوفيدي تكولطفل من األسلم 

حقيقة

. 19يقة لحمايتهم من اإلصابة بكوفيد-كثر هو أفضل طر أعوام فأ5 لألطفال البالغين من العمر 19 إن إعطاء لقاح كوفيد-
 ضون لإلعياء ، قد يتعر19 مع خطر إصابة الكبار به. وعندما يصاب األطفال بكوفيد-19يتماثل خطر إصابة األطفال بكوفيد-

ين. وقد يصبح األطفال الذين لم يتلقوا اللقاح ص التعلم واللعب مع اآلخرتهم فرتفوسة ويتغيبون عن المدريام ولعدة أ
 أو العالج بالمستشفى أو اإلصابة بمتالزمة 19يلة بعد كوفيد-ضية طوضة لخطر اإلصابة بحاالت مر عر19وأصيبوا بكوفيد-

 ( أو الوفاة.MIS-Cة المتعددة )التهاب األجهز

 افةخر

 ي الخصوبة ومشاكل إنجابية أخرى.ف مشاكل 19- تسبب لقاحات كوفيد

حقيقة

صى ي حقيقة األمر، يوفجال. ي الخصوبة لدى النساء أو الرف تسبب مشاكل 19ا من لقاحات كوفيد-يى أن أعل ال يوجد دليل 
 ي المستقبل، وكذلك فبما يصبحن حوامل ي رتي يسعين للحمل اآلن أو الالت للنساء الحوامل أو الال19بإعطاء لقاح كوفيد-

ألزواجهن.

 ي:لي التانة الموقع اإللكترويار، تفضل بز19 يد من الحقائق حول لقاح كوفيد-ى مزعللالطالع 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/facts.html 
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