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 بیان حقائق للمتلقي القاح ومقدمي الرعایة
 

)۱۹-(كوڤید ۲۰۱۹بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورونا -ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ للقاح "فایزر  
 

ربأو أك ۱٦السن  ويلألفراد ذ  
 

) الناجم عن المتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة ۱۹-بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورنا (كوڤید-یُعَرض علیك لقاح "فایزر
بایو -). یحتوي بیان الحقائق ھذا على معلومات ستساعدك على فھم الخطائر ،الفوائد للقاح "فایزر۲-كوف-(المعروفة كسارس

تتلقاه بسبب جائحة الكورونا الحالیة.  إن تك" لڤیروس الكورونا الذي قد  
 

لك. ال یوجد لقاح  ۱۹-بایو إن تك" للوقایة من ڤیروس الكورنا ھو لقاح یمكنھ أن یمنع انتقال عدوى الكوفید-إن لقاح "فایزر
 .۱۹-األمریكیة للوقایة من كوڤیدمعتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء 

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا. تكلم/ي مع مقدم اللقاح إذا -معلومات حول لقاح "فیزرإقرأ/ي بیان الحقائق ھذا للتعرف على 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا.-كان لدیك أي أسئلة. لك الخیار بأن تتلقى/ي لقاح "فایزر  
 

ویتم إعطائھ في العضل. أسابیع ۳بایو إن تك" لفیروس الكورونا  في جرعتین بفاصل -یتم إعطاء لقاح "فایزر  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا الوقایة للجمیع. -قد ال یقدم لقاح "فایزر  
 

على أحدث نسخة من بیان الحقائق ھذا، الرجاء زیارة ھذا الرابط:   لالطالعتم تجدید بیان الحقائق ھذا.   
 www.cvdvaccine.com 
 

الذي تحتاج إلى معرفتھ قبل أن تحصل على ھذا اللقاح؟ما   
 

؟۱۹-ما ھو الكوفید  
". لم ۲-كرف-بسبب فیروس كورونا یعرف بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة المعروفة ب"سارس ۱۹-مرض الكوفیدیحدث 

عبر االتصال بشخص آخر مصاب  ۱۹-یتم رؤیة ھذا النوع من فیروس الكورونا من قبل. یمكنك أن تصاب بمرض الكوفید
شخاص المصابون بفیروس الكورونا من بالفیروس. ھذا المرض ھو مرض تنفسي یؤثر على أعضاء جسدیة أخرى. یعاني األ

أعراض واسعة ومختلفة كما ھو مبلغ عنھ، وتتراوح من األعراض الخفیفة إلى المرض الشدید. قد تظھر أعراض المرض بین 
سعال؛ ضیق في التنفس؛ إعیاء؛ آالم یوم من التعرض للفیروس. قد تشمل األعراض ما یلي: حمى أو قشعریرة،  ۱٤یومین و

الحلق؛ احتقان أو سیالن األنف. الغثیان  التھابأو الجسم؛ صداع الراس؛ فقدان جدید في حاسة التذوق أو الشم ؛ في العضالت 
  .أو القيء؛ إسھال

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما ھو لقاح "فایزر  

د لقاح معتمد من قبل إدارة . ال یوج۱۹-بایو إن تك" لفیروس الكورونا ھو لقاح غیر معتمد قد یمنع الكوفید-"فایزر إن لقاح
. ۱۹-الغذاء والدواء األمریكیة للوقایة من الكوفید  

 
الكورونا للوقایة من الفیروس لدى بایو إن تك" لفیروس -االستخدام الطارئ للقاح "فیزربإدارة الغذاء والدواء األمریكیة  سمحت

في حاالت الطوارئ. سنة وما فوق بموجب ترخیص االستخدام ۱٦األفراد الذین تبلغ أعمارھم   
 

"ما ھو ترخیص االستخدام للمزید من المعلومات حول ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ، الرجاء االطالع على جزء 
في نھایة ھذا البیان. في حاالت الطوارئ؟"   

 
 
 
 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
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بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-"فایزرما المعلومات التي یجب علیك أن تذكرھا لمقدم اللقاح قبل أن تتلقى لقاح   
 أخبر مقدم اللقاح عن جمیع حاالتك الطبیة، بما في ذلك إذا:

لدیك أي حساسیة  -  
لدیك حمى -  
تعاني من اضطراب نزیفي أو تعاني من تجلط الدماء -  
تعاني من نقص المناعة أو تتعاطى دواًء یؤثر على جھاز المناعة لدیك -  
تخطط على الحملكنت حامل أو  -  
تقدمي الرضاعة الطبیعیة لطفلك -  
قد تلقیت لقاًحا آخر لفیروس الكورونا -  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-من الذي یجب أن یحصل على لقاح "فایزر  
لفیروس لدى بایو إن تك" لفیروس الكورونا للوقایة من ا-سمحت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة باالستخدام الطارئ للقاح "فیزر

سنة وما فوق. ۱٦األفراد الذین تبلغ أعمارھم   
 

 من الذي یجب أال یحصل على لقاح "فایزر-بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟
بایو إن تك" لفیروس الكورونا إذا:-یجب أن ال تحصل على لقاح "فایزر  

كانت لدیك ردّة فعل تحسسیة بعذ الحصول على جرعة سابقة من ھذا اللقاح -  
إذا كانت لدیك ردّة فعل تحسسیة ألي من مكونات ھذا اللقاح -  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما ھي مكونات لقاح "فایزر  
:بایو إن تك" لفیروس الكورونا على المكونات التالیة-یحتوي لقاح "فایزر  

الدھون  الحمض النووي الریبوزي المرسال،  
 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene 

glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and 
cholesterol) 

 
قاعدة، كلورید بوتاسیوم، فوسفات البوتاسیوم أحادي القاعدة، كلورید الصودیوم، ثنائي ھیدرات فوسفات الصودیوم ثنائي ال

 والسكروز. 
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-كیف یتم إعطاء لقاح "فایزر  
بایو إن تك" لفیروس الكورونا كحقنة في العضل. -یعطى لقاح "فایزر  

 
أسابیع. ۳" لفیروس الكورونا في جرعتین بفاصل  بایو إن تك-یعطى لقاح "فایزر  

 
أسابیع إلكمال  ۳بایو إن تك" لفیروس الكورونا، علیك الحصول على جرعة ثانیة من نفس القاح بعد -إذا تلقیت لقاح "فایزر

 التطعیم ضد الفیروس. 
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا من قبل؟-ھل تم استخدام لقاح "فایزر  
فرد  ۲۰،۰۰۰تلقى ما یقارب ، ةاإلكلینیكیحالل التجارب  بایو إن تك" لفیروس الكورونا ھو لقاح غیر معتمد.-إن لقاح "فایزر

بایو إن تك" لفیروس الكورونا.-وما فوق على جرعة واحدة على األقل من لقاح "فایزر ۱٦تبلغ أعمارھم من سن ال  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما ھي فوائد لقاح "فایزر  
بعد جرعتین تم  ۱۹-بایو إن تك" لفیروس الكورونا یمنع الكوفید-لقاح "فایزرخالل إحدى التجارب اإلكلینیكیة للقاح،  ثبت بأن 

أسابیع. مدة الحمایة ضد فیروس الكورونا غیر معروفة حالیًا. ۳إعطائھما خالل فاصل دام   
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بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ما ھي مخاطر لقاح "فایزر  
بایو إن تك" ما یلي:-"فایزرللقاح تشمل اآلثار الجانبیة التي تم اإلبالغ عنھا   

لم موقع الحقنأ -  
تعب -  
صداع  -  
ألم عضلي -  
قشعریرة -  
الم المفاصل -  
حمى -  
تورم موقع الحقن -  
احمرار موقع الحقن -  
غثیان -  
الشعور بتوعك -  
)تورم الغدد اللیمفاویة (تضخم العقد اللمفیة -  
 

ھناك احتمال بعید بأن اللقاح سیسبب ردّة فعل تحسسیة شدیدة. قد تحدث ردّة الفعل التحسسیة خالل دقائق أو حتى ساعة بعد 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا. عالمات ردود الفعل التحسسیة الشدیدة ما یلي: -الحصول على جرعة من لقاح "فایزر  

صعوبة التنفس -  
تورم الوجھ والحلق -  
ت قلب سریعةدقا -  
طفح جلدي شدید في جمیع أنحاء الجسم -  
الدوخة والشعور بالضعف-  
 

قد تحدث آثار جانیة خطیرة وغیر قد ال تكون ھذه جمیع اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح "فایزر بیو إن تك" لفیروس الكورونا. 
والبحث في التجارب اإلكلینیكیة.بایو إن تك" لفیروس الكورونا قید الدراسة -متوقعة. ال یزال لقاح "فایزر  

 
 ماذا علي أن أفعل بشأن اآلثار الجانبیة؟

أو اذھب إلى أقرب مستشفى. ۹۱۱إذا كنت تعاني من ردّة فعل تحسسیة شدیدة، اتصل ب   
 

إلى مقدم الرعایة الطبیة الخاص بك إذا كانت لدیك أي آثار جانبیة تزعجك أو آثار ال  اذھبم اللقاح الخاص بك أو دبمق اتصل
 تختفي. 

 
قم باإلبالغ عن آثار جانبیة للقاح لنظام اإلبالغ عن األحداث السلبیة للقاحات لدى إدارة الغذاء والدواء/مركز مكافحة األمراض 

أو قم باإلبالغ عبر ھذا الموقع  ۱٫۸۰۰٫۸۲۲٫۷۹٦۷داث السلبیة للقاحات ھو إن رقم دائرة نظام اإلبالغ عن األحوالوقایة منھا. 
 االلكتروني 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html 
ارئ" في الجملة األولى من بایو إن تك لفیروس الكورونا المرخص لالستخدام في حاالت الطو-"لقاح فایزر تضمینالرجاء 

في نموذج التقریر.  ۱۸المربع رقم #  
 

إلى ذلك، بإمكانك أن تبلغ عن اآلثار الجانبیة لشركة فایزر عبر معلومات االتصال الواردة أدناه. باإلضافة  
 

 

رقم الھاتف    الموقع االلكتروني  رقم الفاكس  

۱٫۸۰۰٫٤۳۸٫۱۹۸٤ ۱٫۸٦٦٫٦۳٥٫۸۳۳۷ www.pfizersafetyreporting.com 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.pfizersafetyreporting.com/
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ماذا لو قررت عدم الحصول على لقاح "فایزر  

ر مستوى . إذا قررت عدم تلقي اللقاح، لن یتغیبایو إن تك" لفیروس الكورونا-لدیك الخیار بتلقي أو عدم تلقي لقاح "فایزر
 الرعایة الصحیة التي تتالقاھا. 

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا؟-ھل ھناك خیارات أخرى متاحة للوقایة من فیروس الكورونا غیر لقاح "فایزر  

حالیًا، لیس ھناك لقاح آخر معتمد متوفر للوقایة من فیروس الكورونا. قد تسمح إدارة الغذاء والدواء األمریكیة االستخدام 
ئ للقاحات أخرى للوقایة من فیروس الكورونا. الطار  

 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا مع لقاحات أخرى؟-ھل یمكنني الحصول على لقاح "فایزر  

بایو إن تك" لفیروس الكورونا مع لقاحات أخرى. -لیست ھناك معلومات حول استخدام لقاح "فایزر  
 

 ماذا لو كنت حامل أو أرضع طفلي؟
 إذا كنت حامل أو ما زلتي ترضعین طفلك، ناقشي خیاراتك مع مقدم الرعایة الصحیة الخاصة بك.  

 
؟۱۹-مرض كوفید بایو إن تك" لفیروس الكورونا-ھل سیعطیني لقاح "ایزر  

. ۱۹-وال یمكنھ أن یعطیك كوفید ۲-كوف-كال، ال یحتوي اللقاح على سارز  
 

 احتفظ ببطاقة التطعیم الخاصة بك
تحصل على جرعتك األولى، ستحصل على بطاقة التطعیم الخاصة بك التي توضح لك موعد الجرعة الثانیة للقاح عندما 
بایو إن تك" لفیروس الكورونا. تذكر/ي أن تحضر/ي بطاقتك عند عودتك. -"فایزر  

 
 معلومات إضافیة

الموضح أدناه. إذا كانت لدیك أي أسئلة، قم بزیارة الموقع االلكتروني أو اتصل برقم الھاتف   
 

 لمراجعة أحدث نسخة من بیان الحقائق، الرجاء مسح الرمز أدناه من خالل ھاتفك.
 

 رقم الھاتف الموقع الدولي
www.cvdvaccine.com 

 

۱٫۸۷۷٫۸۲۹٫۲٦۱۹ 
(1-877-VAX-CO19) 

 

 
 

المعلومات؟كیف یمكنني التعرف على المزید من   
اسأل/ي مقدم اللقاح. -  
زوروا موقع مركز مكافحة األمراض والوقایة منھا على الرابط التالي -  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
زوروا موقع إدارة الغذاء والدواء األمریكي على الرابط التالي -  

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-
framework/emergency-use-authorization. 

اتصل بدائرة الصحة المحلیة أو الخاصة بوالیتك. -  
 
 
 

http://www.cvdvaccine.com/
http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
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 أین سیتم تسجیل معلومات التطعیم الخاصة بي؟

قد یقوم مقدم اللقاح بتضمین معلومات التطعیم الخاصة بك في نظام معلومات التحصین الخاصة بوالیتك أو مدینتك أو في أي 
نظام مماثل آخر. ھذا سیضمن أن تحصل على اللقاح ذاتھ عندما تعود للحصول على جرعتك الثانیة. للمزید من المعلومات 

الرابط التالي:  حول نظام معلومات التحصین، الرجاء زیارة  
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
 

المضادة؟ اإلصاباتما ھو برنامج التعویض عن   
ع تكالیف الرعایة الصحیة وأي تكالیف المضادة ھو برنامج فیدرالي قد یساعدك على دف اإلجراءاتإن برنامج التعویض عن 

محددة أخرى ألفراد قد أصیبوا بجروح خطیرة بسبب بعض األدویة أو اللقاحات، بما فیھم ھذا اللقاح. بشكل عام، یجب تقدیم 
. لمعرفة المزید حول ھذا المضادة في غضون عام واحد من تاریخ تلقي اللقاح اإلجراءاتطلب إلى برنامج التعویض عن 

أو زیارة الرابط التالي:  ۱٫۸٥٥٫۲٦٦٫۲٤۲۷امج، الرجاء االتصال ب البرن  
www.hrsa.gov/cicp/  
 

 ما ھو ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ؟
الطارئ ویسمى "ترخیص بایو إن تك" بموجب آلیة الوصول -قامت إدارة الغذاء والدواء األمریكیة بتوفیر لقاح "فایزر

االستخدام في حاالت الطوارئ". یتم دعم ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ من قبل تصریح وزیر الصحة والخدمات 
.۱۹-االنسانیة  بأن ھناك ظروف تبرر االستخدام الطارئ لألدویة والمواد البیولوجیة أثناء جائحة كوفید  

 
. قد نفس نوع المراجعة كأي منتج آخر معتمد من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیةبایو إن تك" إلى -لم یخضع لقاح "فایزر

تصدر إدارة الغذاء والدواء ترخیص استخدام في حاالت الطوارئ عند استیفاء معاییر معینة قد تشمل عدم وجود بدائل مناسبة 
مریكیة یعتمد على مجمل األدلة العلمیة المتاحة التي ومعتمدة ومتاحة. باإلضافة إلى ذلك، إن قرار إدارة الغذاء والدواء األ

أثناء ھذه الجائحة وأن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق  ۱۹-توضح أن المنتج سیكون فعاًال في الوقایة من كوفید
مرضى خالل جائحة المخاطر المعروفة والمحتملة للمنتج. یجب استیفاء كل ھذه المعاییر للسماح باستخدام المنتج لعالج ال

. ۱۹-كوفید  
 

بایو إن تك" لفیروس الكورونا طوال مدة إعالن ترخیص -یسري ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ للقاح "فایزر
االستخدام لحاالت الطوارئ لفیروس الكورونا الذي یبرر االستخدام الطارئ لھذه المنتجات، ما لم یتم انھاء المدة الساریة لھ أو 

بعد ذلك قد ال یتم استخدام المنتجات). إبطالھ (و  
  

 

 
 صنع من قبل

۱۰۰۱۷شركة فایزر، تیو یورك، نیو یورك   
 

 
 صنع من أجل
 بشركة تصنیع بایو إن تك

۱۲أن دیر غولدغروب   
ماینز، ألمانیا ٥٥۱۳۱  

 
۰٫۷-۱٤٥۱-الب  

 
۲۰۲۰تمت المراجعة: دیسمبر   

   
 

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/
http://www.hrsa.gov/cicp/
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الواسع. ونحن نأمل أن تكون ھذه الترجمة مفیدة. فعلى الرغم من أن  ھذه الترجمة كخدمة للجمھور العالمي FDAتقدم إدارة 
بدقة أو  تكون قد ال الحصول على أصدق ترجمة ممكنة للنسخة اإلنجلیزیة، إال أننا ندرك أن النسخة المترجمة اإلدارة حاولت

  ھذا المستند ھي النسخة اإلنجلیزیة. لذا فإن النسخة األصلیة من جلیزیة،خة اإلنح أو تكامل النسوضو




