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 الجرعة المعززة هي جرعة إضافية من اللقاح، تعمل على تحسين )تعزيز( حمايتك.

 الجرعات المعززة األولى متاحة لـ:

o  اثني عشرأي شخص يزيد عمره عن ( عاًما، وقد تلقى الجرعة الثانية من فايزرPfizer .منذ خمسة أشهر على األقل ) 

o  أي شخص يزيد عمره عن ثمانية عشر عاًما، وقد تلقى الجرعة الثانية منModerna  .منذ خمسة أشهر على األقل 

o  أي شخص يزيد عمره عن ثمانية عشر عاًما، وقد تلقى لقاحJ&J منذ شهرين على األقل 

 الجرعات المعززة الثانية متاحة لـ:

o ة المعززة الخاصة به منذ أربعة أشهر على األقل. أي شخص يزيد عمره عن خمسين عاًما، وقد تلقى الجرع 

o  عاًما، ويعاني من نقص المناعة وتلقى الجرعة المعززة األولى منذ أربعة أشهر على األقل. اثني عشرأي شخص يزيد عمره عن 

 

 هل تعني الجرعات المعززة أن اللقاحات غير فعّالة؟  ·

o  فلونزا. قاح اإلنلإنه من المتوقع أن تفقد بعض اللقاحات قوتها بمرور الوقت، مثل لقاح التيتانوس وبعضها مصمم ليحتاج إلى جرعات منتظمة، مثل 

o ( نحن جميعًا بحاجة إلى جرعة معززة للحفاظ على حمايتنا ضدCOVID-19.) 

 ألم يتم تطعيم عدد كاٍف من الناس؟  ·

o بة بالمرض أو حتى الموت بسبب فيروس كورونا يتعرض الجميع لخطر اإلصاOVID-19 صحية  فًاظرو، ولكن كبار السن واألشخاص الذين يعانون

 روس لآلخرين. ( ويمكن أن تساعد في منعك من نشر الفيCOVID-19يكونون أكثر عرضة للخطر. تحميك الجرعة المعززة من اإلصابة بفيروس كورونا )

 قد ال يتمكن الشخص الذي أُصيب ( بفيروس كوروناCOVID-19من محاربة الفيروس أيًضا وقد ينتهي به األمر إلى مرض خطي ) إلى ر أو

 المستشفى. دخول

o ( لم ينته الوباء بعد، لذا يمكن أن يرتفع عدد األشخاص المصابين بـCOVID-19.) 

 (. هل ما زلت بحاجة للحصول على جرعة معززة؟ COVID-19لقد أُصبت بالفعل بـ ) ·

o نعم، ي( مكن أن تصاب بـCOVID-19أكثر من مرة، وال يعرف الخبراء بعد أي مدة من الوقت ستكون محميًا من الفيروس بعد أن تت ) ـ بعافى من مرضك

(COVID-19 .) 

 ( أو جرعة معززة؟ COVID -19أين يمكنني الحصول على لقاح ) ·

o ( تتوفر جرعات التعزيز في أي مكان يتم فيه تقديم لقاحCOVID -19 .) 

o  اإللكتروني  موقعناقم بزيارةwww.vaccines.gov  أوwww.phila.gov/vaccine  685-5488( 215)أو االتصال على. 

o لك ولمقدم الرعاية الخاص بك:  برنامج التطعيم داخل المنزل إذا كان الوصول إلى عيادة أمًرا صعبًا، فقم بالتسجيل في

https://bit.ly/homeboundvaccinephl 

 هل يمكن الوصول إلى عياداتك؟ ماذا لو لم أكن أتحدث اإلنجليزية أو لم تكن لدي وسيلة نقل؟ ·

o  جميع عيادات لقاحPDPH  ترجمة شفوية عبر الهاتف، ويمكن الوصول إليها، ولديها وسائل نقل مجانية من منزلك وحتى العيادة. قم بزيارة موقعنا لديها

 .3006-586( 215أو االتصال على ) https://bit.ly/KnowB4Ugoاإللكتروني 

 (؟ COVID-19ـ)كيف يمكنني الحصول على بطاقة لقاح بديلة ل ·

o  .اطلب نسخة من سجل اللقاح الخاص بك، والتي يمكن أن تستخدمها كبطاقة لقاح 

o  موقعنا اإللكتروني بزيارةقم https://bit.ly/LostVaxCardPHL ( 215أو االتصال على )لالستفسار 5، اضغط على رقم 685-5488 . 
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