
19-نظرة سريعة على لقاحات كوفيد
.  19-تُظِهر التجارب السريرية أن جميع اللقاحات المتاحة تعمل بشكٍل جيد للغاية في الوقاية من كوفيد

Johnson & Johnsonلقاح 
(يناقل فيروس)اللقاح المضاد للفيروس الغدي 

Pfizer –BioNTechلقاح 
 mRNAلقاحات

Modernaلقاح 
 mRNAلقاحات

Novavaxلقاح 
اللقاح المضاد للوحدات البروتينية للفيروس

18ر بالنسبة لمعظم األشخاص الذين يبلغون من العم

-عاًما فأكثر 

جرعة واحدة

أشهر 6بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 

أسابيع بعد الجرعة األولى، 3، جرعات3-سنوات4و

الثانيةأسابيع بعد الجرعة 8و

.الجرعة الثالثة ثنائية التكافؤ

، جرعتان-أشهر فأكثر 6بالنسبة لمعظم األشخاص من عمر 

أسابيع بين الجرعتَين8-4بفاصل زمني 

-عاًما فأكثر 12بالنسبة لمعظم األشخاص من عمر 

أسابيع بين الجرعتَين8-3، بفاصل زمني جرعتان
كم عدد الجرعات التي أحتاجها للحصول على

السلسلة األساسية؟

ين من تصبح محصنًا بالكامل بعد مرور أسبوع  

االنتهاء من تلقي السلسلة األساسية
-أعوام فأكثر 5بالنسبة لمعظم األشخاص من عمر 

أسابيع بين الجرعتَين8-3، بفاصل زمني جرعتان

عاًما فأكثر 18بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

، جرعتان-من الذين يعانون من نقص المناعة 

، Johnson & Johnsonجرعة واحدة من لقاح 

تليها جرعة من لقاح الحمض النووي الريبوزي 

أسابيع على األقل من 4بعد ( mRNA)المرسال 

الجرعة األولى

أعوام فأكثر من 5بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

، الجرعة جرعات3-الذين يعانون من نقص المناعة 

ة أسابيع من الجرعة األولى، والجرعة الثالث3الثانية بعد 

أسابيع على األقل من الجرعة الثانية4بعد 

أشهر فأكثر من 6بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

، الجرعة الثانية جرعات3-الذين يعانون من نقص المناعة 

4أسابيع من الجرعة األولى، والجرعة الثالثة بعد 4بعد 

أسابيع على األقل من الجرعة الثانية

عاًما فأكثر 12بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

، جرعتان-من الذين يعانون من نقص المناعة 

أسابيع من الجرعة األولى3الجرعة الثانية بعد 

عاًما أو أكثر18 أشهر أو أكثر6 أشهر أو أكثر6 عاًما أو أكثر12 كم يجب أن يبلغ عمري للحصول على هذا 

اللقاح؟

بعد مرور شهرين من آخر جرعة تنشيطية محدثة من

 (mRNA)لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 

*عاًما فأكثر18لألشخاص الذين يبلغون من العمر -

بعد مرور شهرين من آخر جرعة تنشيطية محدثة من 

- (mRNA)لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 

*عاًما فأكثر5لألشخاص الذين يبلغون من العمر 

بعد مرور شهَرين من آخر جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

)الحمض النووي الريبوزي المرسال  mRNA) - لألشخاص 

*أشهر فأكثر6الذين يبلغون من العمر 

بعد مرور شهرين من آخر جرعة تنشيطية محدثة من

- (mRNA)لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال 

*عاًما فأكثر12لألشخاص الذين يبلغون من العمر 

متى يجب أن أتلقى جرعة تنشيطية؟

عاًما فأكثر مؤهالً 18يُعد أي شخص يبلغ من العمر 

أو  Pfizerللحصول على جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

*Modernaلقاح 

سنوات وقد حصل على 5يُعَد أي شخص يبلغ عمره 

مؤهالً للحصول على  Pfizerالسلسلة األساسية من لقاح 

Pfizerجرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

سنوات وقد 4أشهر و6يُعَد أي شخص يتراوح عمره بين 

مؤهالً  Modernaأكمل السلسلة األساسية من لقاح 

للحصول على جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

Moderna

عاًما فأكثر مؤهالً 12يُعد أي شخص يبلغ من العمر 

للحصول على جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح

Pfizer  أو لقاحModerna*

لً مؤهأُعد  التيالتنشيطيةالجرعةهيما

؟عليهاللحصول

عاًما فأكثر مؤهالً 6يُعد أي شخص يبلغ من العمر 

 Pfizerللحصول على جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

*Modernaأو لقاح 
عاًما فأكثر مؤهالً 5يُعد أي شخص يبلغ من العمر 

أو  Pfizerللحصول على جرعة تنشيطية ُمحدَّثة من لقاح 

*Modernaلقاح 

علىلالطالعdoh.wa.gov/covidboosterزيارةيُرجى  .معينةظروففي،األوليةالتطعيمسلسلةإكمالمنأشهر 6مروربعد،Novavaxلقاحمنالتنشيطيةالجرعةعلىللحصولأيًضامؤهلينيكونونقدفأكثرعاًما 18عمرهمالبالغاألفرادبعض*
.المعلوماتمنالمزيد

https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19-vaccine-information/jrat-allqah-almuzwizt
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.  civil.rights@doh.wa.govمراسلة عنوان البريد اإللكتروني 

Johnson & Johnsonلقاح  Pfizer –BioNTechلقاح  Modernaلقاح  Novavaxلقاح 

من اإلصابة %74يوفر وقاية بنسبة تصل إلى 

بأي مرض

من اإلصابة %85يوفر وقاية بنسبة تصل إلى

بمرض شديد

سبة يقي ضد اإلقامة في المستشفى والوفاة بن

100%

من اإلصابة %95يوفر وقاية بنسبة تصل إلى 

بأي مرض

%100يقي من الوفاة بنسبة 

من اإلصابة %94يوفر وقاية بنسبة تصل إلى 

بأي مرض

%100يقي من الوفاة بنسبة 

من اإلصابة %90يوفر وقاية بنسبة تصل إلى 

بأي مرض

%100يقي من الوفاة بنسبة 

ما هي درجة فعالية اللقاح التي ثبتت خلل 

التجارب السريرية؟

الغدي، يحتوي اللقاح على الجزء النشط للفيروس

.  إلى جانب الدهون، واألمالح، والسكريات

نووي يحتوي اللقاح على الجزء النشط للحمض ال

، إلى جانب (mRNA)الريبوزي المرسال 

.  الدهون، واألمالح، والسكريات

نووي يحتوي اللقاح على الجزء النشط للحمض ال

، إلى جانب (mRNA)الريبوزي المرسال 

.  الدهون، واألمالح، والسكريات

ين يحتوي اللقاح على الجزء النشط من البروت

ن، السكري الشوكي للفيروس، إلى جانب الدهو

.  واألمالح، والسكريات

ما هي مكونات اللقاح؟

من اآلسيويين% 3,3•

من األمريكيين الهنود أو من سكان % 9,5•

أالسكا األصليين

من ذوي البشرة السوداء أو % 19,4•

أمريكيين من أصل أفريقي

من أصل إسباني أو التيني% 45•

من سكان هاواي األصليين أو غيرهم % 0,2•

من سكان جزر المحيط الهادئ

أعراق متعددة% 5,6•

من ذوي البشرة البيضاء% 59•

رية من المشاركين في التجارب السري% 41كان 

ة أو العالمية يعانون مسبقًا من حالة صحية واحد

أكثر

من اآلسيويين% 4•

من األمريكيين الهنود أو من سكان % 0,6•

أالسكا األصليين

من ذوي البشرة السوداء أو أمريكيين% 10•

من أصل أفريقي

من أصل إسباني أو التيني% 26•

من سكان هاواي األصليين أو غيرهم % 0,2•

من سكان جزر المحيط الهادئ

أعراق متعددة% 3•

من ذوي البشرة البيضاء% 82•

من المشاركين في التجارب % 46,2كان 

حية السريرية العالمية يعانون مسبقًا من حالة ص

من المشاركين يعانون من السمنة % 34,8كان 

.  المفرطة

من اآلسيويين% 5•

من األمريكيين الهنود أو من سكان % 1•

أالسكا األصليين

من ذوي البشرة السوداء أو أمريكيين% 10•

من أصل أفريقي

من أصل إسباني أو التيني% 20•

من سكان هاواي األصليين أو غيرهم % 0,2•

من سكان جزر المحيط الهادئ

"من أصل آخر% "2,1•

من ذوي البشرة البيضاء% 79•

ة من المشاركين في التجارب العالمي% 22كان 

يعانون من حالة صحية واحدة عالية الخطورة، 

منهم يعانون من حالتين أو أكثر % 4بينما كان 

من الحاالت الصحية عالية الخطورة

من ذوي البشرة البيضاء% 75•

من ذوي البشرة السوداء أو أمريكيين% 12•

من أصل أفريقي

من األمريكيين الهنود أو من سكان % 7•

أالسكا األصليين

من أصل إسباني أو التيني% 22•

رية من المشاركين في التجارب السري% 95كان 

إما ألن أعمارهم -معرضين لمخاطر كبيرة 

عاًما ويعانون من أمراض متعددة، أو 65تتجاوز 

ألنهم يواجهون ظروفًا معيشيةً أو ظروف عملٍ 

ًضا متكرًرا ومعلوًما لكو أو 19-فيدتتضمن تعرُّ

ظروفًا تتضمن الوجود في أماكن مزدحمة

ن الذي شارك في التجارب السريرية؟ م 
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