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 19- الثان�ة من لقاح كوف�د   ة جرع لل   ك نّص أهم�ة تلق� 
 ]مبهجةموس��ق [

ا بكم، اس�ي ك��س ك��س إي��سمان[  ي وزارة الصحة بوال�ة مين�سوتا. أود أن أتحدث   إي��سمان] مرحب�
ا لقسم األمراض المعد�ة �ض وأعمل مدير�

 . 19-لجرعة الثان�ة من لقاح كوف�دل  كمعك اليوم عن أهم�ة تلق�

ا المتوفرة   19-تتطلب بعض لقاحات كوف�د . سوف يبلغك الحصول ع�  حال�� ض   ستحتاجلقاحك بما إذا كنت  ذي س�عط�ك ال الشخصجرعتني
، فإن هذە الرسالة لك. إ�  �حتاجونكنت ممن   و�ذا جرعة ثان�ة أم ال،  إ�  ض  جرعتني

ا آمنة وفعالة، ولهذا  19-كل لقاحات كوف�د ي حالة لقاحات كوف�دقّد أي لقاح �ُ تحصل ع� أن �جب المتوفرة حال��
ي   19-م لك. ومن المهم �ض اليق

ض أن تحصل تُ  ض لتحقيقع� ع� جرعتني ض   كلتا   . تذكر أن19-من مرض كوف�دلك جات الوقا�ة  أفضل در  ع� كلتا الجرعتني أن تكونا   �جبالجرعتني
ض   ي اللقاح اللتني ض ثالثة وأر�عة أسابيع، وذلك حسب ن�ع جرعيق اوح بني  . تحصل عليهما من ن�ع اللقاح ذاته. تع� الجرعتان بفاصل بينهما ي�ق

ي مفكرتك أو �سجله ع�  أن تحدد موعد الجرعة الثان�ة. وُ�ستحسن أن تدوّ �جب عندما تتل�ق جرعتك األو� من اللقاح، 
ن هذا الموعد �ض

ر. 
�
 هاتفك ل�ساعدك ذلك ع� التذك

ي ذلك. 
ي الموعد المحدد لها. وال بأس �ض

نشجعك ع�  سقد تكون هناك ظروف ال �ستطيع فيها أحد األشخاص الحصول ع� جرعته الثان�ة �ض
ي أقرب وقت ممكن. 

 سلسلة اللقاحات من البدا�ة.  وال حاجة بك إلعادةمحاولة تحد�د موعد آخر للجرعة الثان�ة �ض

، فإنه مع و  ض هناك ال�ث�ي الذي   ال يزال وجود بعض األنباء الواعدة �شأن توف�ي الوقا�ة من جرعة واحدة من منتجات اللقاحات ذات الجرعتني
ض من هذە اللقاحات، FDA. ما زالت إدارة الغذاء والدواء األم��ك�ة (إ� تعلمهنحتاج  ي جرعتني

ي و�ضمن ) تو�ي بتل�ق
ي لقاح كوف�دتل�ق   19- جرعيق

 ع� أفضل وقا�ة ممكنة من المرض. حصولك 

 من القضاء ع� كوف�د.   �قّ��نا خطوة�شكرك ع� تلق�ك اللقاح. فكل شخص يتل�ق اللقاح 
 ] مبهجة[موس��ق 
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ي ملف للحصول ع� هذە المعلومات
 651-201- 4989، ير�ب االتصال بالرقم: مختلفةبص�غة  �ض
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