
كیف یمكنك االستعداد: 

ما الذي تتوقّعھ عندما تحصل على لقاح فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) الخاص بك 

أدخل موقع التطعیم.
سیتم إرشادك إلى منطقة التطعیم الفعلیة، 

حیث یتم إنشاء محطات تطعیم فردیة 
وشبھ خاصة. سیتم استدعاؤك 

إلى المحطة المجانیة التالیة.

قد یتضمن المدخل الرئیسي نقطة فحص ألعراض فیروس كورونا المستجد 
(كوفید-19). اتبع الفتات "اللقاح". سوف یرّحب بك ممثل من عیادة التطعیم. 

ستنتظر حتى یتم االتصال بك من قبل أحد موظفي العیادة للتحقق من التسجیل 
وإكمالھ، والذي یتضمن التحقق من إثبات لعمرك كدلیل على أنك مؤھل 

لتلقي اللقاح.

اذھب إلى منطقة االنتظار.
إذا كانت ھذه ھي جرعتك األولى، فسوف تنتقل إلى برنامج جدولة على جھاز كمبیوتر 
لتحدید موعد لجرعتك الثانیة. ثم ستنتظر 15 دقیقة ھنا مع أشخاص آخرین تم تطعیمھم 

للتو. لیس من الشائع أن یحدث رد فعل لدیك، ولكن ستتم مراقبتك لبضع دقائق بعد 
أن تحصل على الجرعة.

 

أجب على بعض األسئلة.
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سیطرح علیك القائم بالتطعیم بعض األسئلة: كیف تشعر الیوم؟ ھل حصلت على أي تطعیم آخر مؤخًرا؟
 ھل لدیك بطاقة تطعیم خاصة بك من جرعة فیروس كورونا المستجد (كوفید-19) األولى التي حصلت علیھا؟ 

إذا لم یكن لدیك بطاقة من جرعتك األولى، فسیقومون باستخراج (إذا كانت ھذه ھي الجرعة الثانیة.) 

سیسألك القائم بالتطعیم إذا كان لدیك أي أسئلة، وأي ذراع تفضل أن یتم منحك التطعیم بھ.
یقوم القائم بالتطعیم بتنظیف المنطقة المعنیة من ذراعك ویمنحك اللقاح.

4V-safe اشترك في برنامج
أثناء انتظارك، اشترك في برنامج V-safe، وھو مدقق صحي للتطعیم 

على الھواتف الذكیة. یمكنك استخدام 15 دقیقة للتسجیل بسھولة على 
 vsafe.cdc.gov. ھاتفك على
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ھل أنت مستعد!
أنت حر في المغادرة بعد 15 دقیقة. ال حاجة للتحقق مع أي شخص.

واآلخرین من خالل ارتداء األقنعة وممارسة التباعد االجتماعي وغسل یدیك والبقاء في المنزل  
إذا كنت مریًضا.

لن یتم منح التطعیم لكل األشخاص على الفور، لذا من المھم االستمرار في حمایة نفسك مالحظة:

2/15/21
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15
دقیقة

الجرعة
الثانیة

بطاقة أخرى – لیست مشكلة إطالًقا!


