
 بعد تلقيك اللقاح:
لقاح. فيما يلي بعض الخطوات المهمة التي يجب اتخاذها في األيام واألسابيع المقبلة.  تهانينا على اتخاذ خطوة مهمة في مكافحة كوفيد 19- من خالل ال

 انتبه لآلثار الجانبية
لقاح من  توقع الكثير منها وقد يشير إلى أن جسمك يستجيب بشكل مناسب ل قد يصاب أي شخص يتلقى لقاح كوفيد COVID-19 -19 بمجموعة من اآلثار الجانبية، ُي
لقاح. إذا واجهت أي آثار  ثانية من ال خالل تطوير استجابة مناعية لحمايتك في المستقبل.  يرجى االنتباه أن أن هذه اآلثار الجانبية قد تكون أكثر وضوًحا بعد الجرعة ال

جانبية، فإن الجدول أدناه يقدم إرشادات حول ما يجب عليك فعله وكيف يمكن لتجربتك أن تؤثر على عملك.

 ماذا تفعل إذا حدث لديك رد فعل تحسسي شديد
 ،)EpiPen( مثل: الحساسية المفرطة أو صعوبة التنفس أو انخفاض ضغط الدم أو الحاجة ألخذ اإلبينفرين COVID-19 إذا عانيت من رد فعل تحسسي شديد تجاه لقاح

ثانية من لقاح COVID-19 أو أي نوع آخر من لقاح mRNA COVID-19 )فايزر-بيونتيك أو موديرنا(. إذا كانت لديك أي أسئلة أو مخاوف  فيجب أال تتلقى الجرعة ال
لقاح، فيرجى االتصال بـ Employee Health أو مقدم الرعاية الصحية األولية. ثانية من ال  بشأن تلقي جرعتك ال

 استمر في اتباع ممارسات السالمة
لقاحات األخرى ، فإن لقاح COVID-19 فعال للغاية. ومع ذلك، سوف يستغرق األمر عدة أشهر حتى يتم تلقيح عدد كاٍف من األشخاص قبل أن نتمكن من البدء  مثل ال
بقاء  ا االستمرار في ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة )PPE(، وارتداء قناع، وال ينا جميًع في تخفيف اعتمادنا على ممارسات السالمة األساسية.  لذلك، يجب عل

 COVID-19 على بعد 6 أقدام على األقل من اآلخرين كلما أمكن ذلك، وتنظيف األيدي بشكل متكرر. يساعد اتباع هذه الخطوات البسيطة بشكل كبير في الحد من انتشار
واألمراض الفيروسية األخرى.

v-safe ضع في اعتبارك التسجيل في
safe  هي أداة تطوعية تعتمد على الهاتف الذكي تقدمها مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها )CDC(.  من خالل الرسائل النصية واستطالعات الويب، يسمح لك 

v-safe  باإلبالغ عن أي آثار جانبية قد تواجهها وتلقي فحوصات صحية مخصصة. لمعرفة المزيد، قم بزيارة vsafe.cdc.gov. يرجى مالحظة أن هذه األداة ليست 
بديالً عن إبالغ موظف الصحة عن أي أعراض تظهر عليك بعد تلقي القاح.
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إذا واجهت مايلي خالل 48 ساعة بعد 
التلقيح:  اإلجراءات الواجب اتخاذها:  األثر على وظيفتك: 

حمى )درجة حرارة 100.4 درجة أو أعلى(   •إتصل بموظف الصحة
•إبقى خارج العمل في انتظار توضيح من موظف الصحة

•إذا بقيت الحمى ألكثر من 48 ساعة فمن المحتمل خضوعك 
COVID-19 لفحص

ممنوع من العمل، إجازة مدفوعة تصل إلى 48 ساعة.

لقأعراض معتدلة إىل شديدة من التعب أو آالم العضالت 

أو الصداع و التي تتداخل مع أنشطتك اليومية.  يف ظل 

الظروف العادية ، لن تشعر أنك بحالة جيدة مبا يكفي 

للعمل.

•إتصل بموظف الصحة 
•إبقى خارج العمل في انتظار توضيح من موظف الصحة إذا 

•بقيت األعراض ألكثر من 48 ساعة فمن المحتمل
  COVID-19 خضوعك لفحص

ممنوع من العمل، إجازة مدفوعة تصل إلى 48 ساعة.

أعراض معتدلة من التعب أو آالم العضالت أو 
الصداع والتي ال تتداخل مع أنشطتك اليومية.  
في ظل الظروف العادية ، ستشعر أنك بحالة 

جيدة بما يكفي للعمل.

ال شيء ال توجد قيود على العمل

تلقيح: إذا واجهت مايلي خالل 48 ساعة بعد ال ال شيء ال توجد قيود على العمل

 أعراض أخرى
لقاح**  **هذه األعراض ليس من المتوق حدوثها جراء ال

سعال جديد أو متفاقم ، وضيق في التنفس ، 
وإسهال ، أو التهاب في الحلق و / أو فقدان 

حاسة التذوق والشم

•إتصل بموظف الصحة 
•إبقى خارج العمل في انتظار توضيح من موظف الصحة

قيام بفحص المكانية إصابتك بكوفيد19-  •سيتوجب عليك ال
COVID-19

ممنوع من العمل، إجازة مدفوعة في انتظار ظهور 
نتائج الفحص )قد تصل ل 48 ساعة(

https://vsafe.cdc.gov/
https://vsafe.cdc.gov/

