صاخ إادصإ
)-19يحوكا( ادوإوك حوإيح حادإ
خ اا خإخ ارد كا

2022امدعإءدتإ
مةضهت هلومقحت هلومقدتا هلومقالت وق هلمقهإ ر هلومرافوا هلومقشض ت هلومقالوت هلومق ترلإق هلومقتو هلومق ا هل رروفتلهم لمقاختةلمرش إت هل إقىلإ
 https://bit.ly/CRPNnewsletter.ىىل مق مض تاهلومر إا هلومقد راإض هل
 COVIDvax@phila.govت إ لات إال ت فلاقالرتواولىىللل،قاىغلا ألضا وىهل مسلقل طهل

و
-19دقفعقحعقع ةدعيع ىلع رثعا
: www.phila.gov/ىىل City-runءكداخلإخ لصحلإءالإخ اادوإ ردلفل
3-1كول ول إكر إالىىللمقت ول  https://bit.ly/PDPHvaxApptول vaccine.قىع والىىللضرت و  # 5و ول إقملالىىلل 1
حإ صكا كا وف ملالإدوإح حاإ ادو
: http://www.vaccines.gov/د يخإصلاإادصإ

.فولضو علضمقوف اااإءكدامدإخ ادصاإ و كعمتلمقىلإ لاقللض رضحأ
: https://bit.ly/PHLVaxClinicReqمضملهم لمك رضإتةلامملالا لضهر مضإ 

هنكمإب نم
مةكشنم ٍةعكج ىلع لكهحكا ا

مةكشنم ٍةعكج ىلع لكهحك هٍاكم ب نم

وإخ دمدرلاإدمإلركاإ لاادإ .خ اادوإوفإحملإحللإدوإيفخإخ لدت
.يفإ وعلإل كااإ الصحلإءالإ لايإخ دلاحددل
2022ور خك إ/خءمرد م خإدوإاردل
و فلرىلللمق تىهلل،كسلخش ل ع فلىضت لىهلمعاولىختلىإ مضإ
.كخهتلىىللمة ا شض ه ضام  Pfizerمقعإا هلضهل

Modernaكول Pfizerقلإ ل :خرءدد إوحثإخ قددااإءا خ
 J&Jكول

و فلرىلللل،كسلخش ل ع فلىضت لىهلعضإا هلىختلىإ مضإ
.كخهتلىىللمة ا شض ه ضام Modernaمقعإا هلضهل مق تىه
* د داكاإ -19اهل ض علقلإعإ لالوف ف *
فولكسلضو عل حإكملااإمطدكوإ
.عرللقول ب
اىغلضاألمقأل،ةشملمقىلإ
وقالهل إ،حإم هلااإدادإرلدماإخ ُحكا
 .فلرباىغلضاأ

Pfizer.قلإ ل :خ اددحاإحلملإخ حدرلاإءا خ خرءدد إدو
كل عرإولمةادإالضهل هلمقعإفسلىختلىإ مضإلفضإلفوالاقلل 
-19مقع والىىللضومفلهلمة و هلقىع والىىللقلإ لالوف ف
.فولمقحف فلضهلمقح إفم
غلم اعإغلمةادإالفوهل هلمقحإختةلضهل ح الكعفل 
.مقومقف هلكولو ولىى هو
فق م لىىللمقحضتلكول City-runكلراىغلى إفم لراح ول 
.مقو إ ه
ماإممتإخ دحخوااإءالإ :خرءدد إركوإلاكقفإخ ححاخإحخ اددحا

.و ضالاألم رشفمضالال اإ هلقلإ إ،احااإدوإح لإخ اادو ضالاألاىغل  .اإ إ ل ف ىه )(CDCكل لفولضتالعلضالإفعهلمةضتم

ل

كول ول ع إتة كشر إتلقلرأ # 5ومملالىىلل ) 5488 685 (215مر الىىل
https://bit.ly/LostVaxCardPHL

ةعثعا عدق لع
دياع ىلا

-19ديفو ع رثعا
عرللقولالا ل  -19،يالوف ف ض إغ خش

.فوتملامملخحت ل إقضت -19مع الىىللمشر إتلالوف ف
م
ضهلمشر اأ ك إو شض هلكول حه مع الىىللمكشر إتل حف
.رخحتل رع ه

ول  www.phila.gov/testingىىلل،ض إام
إلضإلفمولضروفتم -19الوف ف مىعتلىىللمشر إت
م
،قىرت ضه # 5ومملال  (215) 685-5488كولمر الىىللمقت و https://bit.ly/COVIDtestingevents
.كفوم لمكشر إتلمق ت علومقمسل ضالاألمقل إول الضهلمقضاعا كول ول إقختم لى تلمرارتا لقىع والىىل ردلفلك تغل

فق هلضاأ

.قالالك تة  -19لااإ رلاإخامرد خلإد داكاإحح كلاإ يحوكا  www.covidtests.govول ع إتة

أل
و
دثعوالعدثكفعةلرق
و ر لوضالاهملل ،ر لللفولك

ملدلإخ اادلدلإوفإ حامعإ يكك
إضاإ )ش إلففإى ه(ك هعراإلمقضاإى هلكهلرلوول رالو هلك إولضمإفةل رعد ع رحضالمقىلإعإ لىىل
.امملرحتماإلقا -19الوف ف ف توف ضعإت ه
-19.وكل ضالاالكهل

أل د توفلالوف ف -19ف توفلالوف ف كل عروسلكسلضهلمقىلإعإ لىىل

يلإيفإااوإخلقد إخ داركاإ اداالدلعإ ددإيفإخلقد إخ داركاإ اادلدلع
عضلل :ضإل ىو ومق تىهلمق بضا ت
خاه -19قىلإ لالوف ف ميعإتلمق إا ه ضهلمقضضالهلكهلرخضا .ةعإت إا ه ق ض علمقىلإعإ ضالهلكهل الوه
.كولكقولفولمقمتم لكول فم لكولكقولىمىولكولرحغ
 .حفل وولكول وض هلضهلرىل ألمقىلإ لو ضالهلكهلر رضتلق محهلك إو ريهتلميعإتلمق إا ه
وقالهلكلل،كل حإاول ح

لمةخشإ

لضهلكسلةعإتل إا ه .ىىللكهل
ط

ضأل حضالىىللعضإ رأ فق ا ىى أ اهليهوتلميعإتلمق إا ه
-19.رعمالك إضهولرعض هولمفلف توفلالوف ف
د ةتإمميحوإيفكإخ اادلدلعإيلإملمحمإءالإديحادلوإعد خعإ
.كلرعروسلمقىلإعإ لىىللكسلضالواإ لمإتة

: https://bit.ly/ىىل مقلإكضهلمقالإضىه مايت .مقىلإ

رشرىفلمقضالواإ ل إشر فلمقختالهلمقرولرلوول اإىه
COVIDvaxFAQ-CDC

وإحدرل  -19ااإ صرلإرد اللإراك حوإيحوكا
وإ
وُلإددإخ لإرلد اإ الصحلإءالإخ اادوع ،وفإحمل
 .غلكهلرع الىىللمقىلإ ل،احو
حفلمقرحإفولضهلا إ رأل يد توفل مقد توف

ضعض مإلضهل كل حتفلمقش تم لعرللميهلالولضهلمقو لرالوه
-19.الوف ف

ع رثعا

-19دثفو عايع ل

يككإكدياافإخ مطياإدوإ وإخ اادلدلإأدااإءالإلاافعإ
رو
هاإألك هلضشإوفل قولراله .مقضتم ه مقعإك مشر إتلمقىلإ لىىللةكفلمةادإالفولضشرىفلمةىضإتلومة اإفلومةىتمالو ح
 .ف هلررحىلل إق ضه
.قمادإالفوهل هلمقشإض هلفولو لكعللضهلهمملمقحإو  -19فلرروفتلقلإعإ لالوف ف 
و ر ل خ هلكةعمتل

إا ةل ر لوىإا لل ،قفغلمق إقل ه مقرولرعفا فل حإاولمةادإالضهل ح لميعإتلمق إا هلمقرولرخ الرىأ
.مقحف فلضهلمةادإال حفلمقىلإعإ لمقتور ا ه ضاهإل
اهليهوتلميعإتلمق إا هلىىللادىألهولفككالا ح هلىىللكهل ول 
.ادىأل لوول عضإ را
.ق فلقىلإعإ لكسلرمع تلىىللمقش و هلكولمق ىول
ضهلكىتم

ددفخإك اإ وإكماالإ لاد فإخ اادوعإ
ل حإاوه كولافل -19،ضالهلكهل إغلمةادإال إقرحغلمقخف فل غلالوف ف
 .غلضمإىدإ لقىد توف ر رضتلقدرتةلاو ىهلكول فل ضوروه

وم اهلمةادإالاقللكخشإ

لةشت هلعرللقولقول  -19فلرالالىفوغلف توفلالوف ف
 .خحتومل إقضت

.ومكامضإول مضإهلاقللمةاخاهلمق ضإى هلمةشتغ فولمقضفت ه مق لإ ىىل مةادإا

إىفلمقىلإ

ح ددفخإكمح اإءافإ وإ لصلإءاكُدع ددإيفإخ ءاإخ داالا
.عضإ رأ )رع ه(ومقرولرحععل مق تىهلمقضاخاهلهول تىهلامإف هلضهلمقىلإ اهل
 .حممإلضهل ورهإل ضتوتلمقو

 .ضتوتلمقو

مقىلإعإ

ح

ردلف كه ااالضهلمقضرو ع

عOmicronحإ  Delta،يددإ ددإيحإخ دملح عإدد
)ررل ت(ضهلمقضضالهلق ض علمقد تو إ لكهلررعوتل

(فضهلمقضضالهليهوتلضرعوتل ،ىافضإل رل تلمقرتال غلمقشإ ل إقد توف
مقضارختلميهلق فلهولممرال -19اهلف توفلالوف ف  .ف ف )او
ت
.واهلهمملهولمقضرو عل،ىافضإل فكلمقو إ

لOmicron،و Deltaضعالل،قالهلمق ح

لميشتل،اهلكبى هإلب تلمإت -19.قد توفلالوف ف )مةاوم ( هاإألمقحف فلضهلمقضرعوتم
 .ضالهلكهل ارختل هوقهلكال تلكول ر غلفولضت لخف ف

عإ حإملدلإخ اادلدلع -19ددفخإكصداإرلحإخراادصإخ فكوإماإمااحخإخ اادوإراك حوإيحوكا
فرىفل مهل فوهلفت ىةلل-19،الوف ف ىىللمق تىإ لمقالإضىهلضهلمقىلإ ل د توف ع ا ف ضإ ىافضإل إغلخش
.ومال د تو لفإكمضملوملورعوتل  100٪،ا ه فحإقه كولى إ عفالهممل غلىفولو وفلقلإعإ .مكارخإت
ك

ومل إقحفوغل ت حهلمكارخإتلقف هولفت هلك ال و ف فاالكمخشإ لكم الافلج قوملعىهل
.قيشت ه  -19ضالهلقمخشإ

تىةل الإضقةلوال ى إعل ،وضعلمقأ
-19.قي إ هل ضت لالوف ف

لمقض إ هل حفوغل ت حهلمكارخإتلار هلرىل هولمقىلإ لكهل اختوملف توفلالوف ف

يلإكدياافإخ لصحلإءالإ ادوإ فخإيالإحإ دادإحقدملإيحكاعإيلإحكمتإم لكافإ فخإمدلإرد مح كلإ الصحلإءالإخ اادوعإ
ICEقهلرالوهلوالإقهلاادإمل وما هلمقه تةلومق ضإتأل إقوك إ لمقضرعفةل .اهلمق ض علضتعغل هولو رولرخ حهولىىللمقع والىىللقلإ
.وقهل رول مقألىهلعإقهلمقه تةلمقشإ هل أل،فولمقضو ع
وكل رولضخإتالرهإلكولل،اكلقى عهلمقحإضه -19كل ب ضجل إ رشفمولكسلضحىوضإ لخش

هلرلوول ضخإتالرهإلقىر الفولقلإ لالوف ف
.م رشفمضهإلقىرتع ا

ضهل .وىالال هو ةلو تلواقو ةلاىع وقلعىهل ى إعل City-run،فل باىغلضاألرلف ول اإ هلمقهو هلفولى إفم لمقع والىىللمقىلإ ل
.امملالإهلقف أل،مقض فسلاعمإتلخو ل ع لم ضألوىاوماأ
صلكحع يفخ وُلإ ،حإخ ممفإك روإوفإخ لدلإ حإخ د علدل ءالإخ لحخدل كحلإأداا  -19ااإحدللإ وإ ادلدلإيحوكا
ضهلمقضضالهلكهل إىفلمقىلإ لفولمقعضإ هل -19.اهلمق فم لمقعومضالكالعتلىتمهلقي إ هل عإقهلضتم هلشا تةل غلف توفلالوف ف
 .القىعومضالكولمقضتمحإ لكولمق رول شااهلقىعضالميهلكول فل عهلعومضالفولمقض رل ا و و ل ضهلمةضتم لمقشا تة
 .ر

لف لوخإالقلف ل ش و ةلافهل ا م لكولكت كل -19،ضإلفولمقألقلإعإ لالوف فل،كل و فلفق الىىللكاال و فلكسلقلإعإ

.رو

 .ددفخإممأك إخ دلاحددلإيقك م خعإ ادإحإ ء كإدوإك اإ وإ قلإرل
:ق ه مقضحىوضإ ررل ت 2019.فولىإول -19قلفلرولمالرخإفلف توفلالوف ف
ه رلف و ا ك رالضإالك عإعهو كهلمقش تم ل عرإ وهلاقللو )1
.قممل غلرعف المقضحىوضإ ل،كهلمقد توفل رل تلفمك مضإ )2

.ضهلمقضرو علكهل فوولرل تلمقضحىوضإ
-هولكالعتلمقض إفتلضوعو هلفولض مقهلمقع والىىللضحىوضإ لالوف ف ) (CDCضتالعلمق اتةلىىللمةضتم

ت
اهل
19.

فمخإ كوإ حملكمإخ لقح إءالإدخكاإدوإخ دلاحددلإراأمفعإ ،اافإددإخ لإ دمادإ حماا
1-800-722ىىلل ىىللضفمتلمق إىهلومة و  Phila Coronavirus Hotول إكر إالىىللمقشالمق إشهل).قىرت ضه # 9مملال( 7112
https://bit.ly/COVIDvaxFAQ-CDCىىلل حففلضهلمقىلإ  CDCضحىوضإ لضه
).ضرحففلمقىلإ ( : https://bit.ly/COVIDtravelCDCضحىوضإ ل خمهلمق دت
وضختو لمقىلإ ل http://bit.ly/COVIDvideos-NSCضتالعلشفضهلمق ا إ ل ضحىوضإ لضلفضهل إقحف فلضهلمقىلإ لضهل ا
 http://bit.ly/COVIDinfo-ELP.مقضهففةل إكالتم لىىل

!ثاصتاعقحعدبن
 phila.gov/COVIDول إقحعوتلىىللكعفالمقضحىوضإ لىىل
twitter.com/PHLPublicHealthول facebook.com/phillyhealth
قىع والىىللا ألضا وىهلضهلهم لمقاختةلمرش إت هلكولمة كىهلكولمقضخال لمقضرحىلهل
كولمرتأل  COVIDVax@phila.govإقرت ضهتل ول ضتم ىراإلى تلمق ت فلمرقالرتواولىىل
!كحلاادإ وإاحدلد .قدت للمقروى هل إقرمهغلقى عهلمقحإضه (215) 429-3016ت إقهلىىلل
http: //bit.lyphlcommunityresponseىىلل ارياإا يدعإخححم دراإخ د مدلكاإ ول إقر الفول
!خرلإوفإ ددو .ومقألقضاعهإلاقللمقحإكىهلومة ف إ لومق تمهل،الولرع الىىللضحىوضإ لمق عهلمقحإضهلمة إ ه

