الخرافات مقابل الحقائق

نظرا إىل تداول العديد من الخرافات والتعليقات عىل لقاح  ،COVID-19فمن ر
ً
الضوري فهم األمر والحصول عىل معلومات من مصادر
ر
معتمدة يمكنك الوثوق بها .كانت اللقاحات مطلوبة لاللتحاق بالمدرسة ألكث من قرن .عىل الرغم من أن جميع األدوية قد يكون لها بعض
اآلثار الجانبية عىل بعض األشخاص ،فإننا نعلم أنه تم تطعيم  184مليون أمريك بشكل آمن ى
سبتمث  .2021كما نعلم أن الطريق إلنهاء
حت
ر
ي
هذا الوباء هو اتباع العلم والنصائح الطبية.
الخرافة
ى
إصابت
قد يتسبب لقاح  COVID-19ر يف
ي
بمرض .COVID-19

الحقيقة
ر
الفثوس
ال .ال تحتوي أي من لقاحات  COVID-19المضح بها يف الواليات المتحدة عىل ر
ر
يعت هذا أن لقاح  COVID-19ال يمكن أن
ي
الح المسبب لمرض  .COVID-19و ي
يتسبب ر يف إصابتك بمرض  COVID-19بل يعلم أجهزتنا المناعية كيفية
الفثوس المسبب لمرض  COVID-19ومكافحته.
التعرف عىل ر

مصدر الحقيقة  John Hopkins Medicine Myths and Factsو
CDC COVID-19 Myths and Facts

الخرافة
بفثوس
إذا كنت قد أصبت بالفعل ر
ى
تلق لقاح
 COVID-19فلست بحاجة إىل ي
.COVID-19

الحقيقة
بفثوس  COVID-19بعض الحماية الطبيعية أو المناعة من تكرار
قد تمنحك اإلصابة ر
بالفثوس المسبب لمرض  .COVID-19لكن لم تتضح بعد مدة دوام هذه الحماية.
اإلصابة
ر
ً
نظرا إىل المخاطر الصحية الشديدة المرتبطة بمرض  COVID-19وحقيقة أن
بالفثوس أمر محتمل ،فينصح األشخاص ى
بتلق لقاح
تكرار اإلصابة
ر
ي
ى
بفثوس  COVID-19من قبل.
 COVID-19حت إذا كانوا قد أصيبوا ر
مصدر الحقيقة  John Hopkins Medicine Myths and Factsو
Mayo Clinic Health System COVID-19 Vaccine Myths

الخرافة
فثوس  COVID-19ر يف الغالب
يصيب ر
ر
البالغي ،لذا ال يحتاج األطفال إىل
األشخاص
ر
ى
تلق اللقاح.
ي

الحقيقة
ر ر
البالغي ،فإنهم
عىل الرغم من أن احتمال إصابة األطفال بالمرض أقل من األشخاص
ر
فثوس  .COVID-19وقد يحتاجون إىل دخول المستشق أو
يصابون بإعياء شديد بسبب ر
ى
الصناع لمساعدتهم
تلق العالج ر يف وحدة العناية المركزة أو وضعهم عىل جهاز التنفس
ي
ي
ً
عىل التنفس ،وفقا لمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها (.)CDC
بفثوس COVID-
يستطيع لقاح  COVID-19منع طفلك من اإلصابة ر
ونشه .إذا ى
 19ر
تلق طفلك لقاح  ،COVID-19فقد يمنع اللقاح إصابته
ر
باإلعياء الشديد يف حالة إصابته بالمرض.

مصدر الحقيقة  John Hopkins Medicine Myths and Factsو
Mayo Clinic Health System COVID-19 Vaccine Myths

الخرافة
التناسىل.
سيؤثر لقاح  COVID-19ر يف جهازي
ي

الحقيقة
تشث إىل أن لقاح  COVID-19يسبب مشكالت ر يف القدرة
ال توجد أي أدلة ر
اإلنجابية عند النساء أو الرجال .تستمر التوصية ى
بتلق لقاح COVID-19
ي
لجميع األشخاص من عمر ً 12
عاما فما فوق.

مصدر الحقيقة CDC COVID-19 Myths and Facts

الخرافة
جهاز المناعة الخاص ر يب قوي بطبيعته ،لذا
ى
تلق لقاح .COVID-19
ال أحتاج إىل ي

الحقيقة
طبيع عىل مكافحة العديد من
عىل الرغم من أن أجهزتنا المناعية قد تساعدنا بشكل
ي
فثوس  COVID-19ال يزال بإمكانه أن يسبب العديد من
الفثوسات الشائعة ،فإن ر
ر
طبيع .قد
بشكل
األصحاء
لألشخاص
الخطورة
بالغة
الجانبية
اآلثار
ي
فثوس  COVID-19اإلعياء الشديد أو الوفاة ،وال يمكننا التنبؤ
يسبب ر
ً
.
بشكل موثوق بمن سيصاب بإعياء بسيط أو شديد كما يمكنك أيضا
ر
ر
يعاب
نقل ر
فثوس  COVID-19لآلخرين ،بما يف ذلك أفراد عائلتك .ي
بعض األشخاص من مشكالت صحية طويلة األمد بعد اإلصابة بعدوى
فثوس
 .COVID-19للحصول عىل أفضل حماية ممكنة ضد ر
ر
ى
ً
تلق اللقاح .تم اختبار اللقاحات المتوفرة حاليا يف تجارب
 ،COVID-19من المهم ي
رسيرية ضخمة ،وقررت إدارة الغذاء والدواء ( )FDAأنها آمنة وفعالة.
مصدر الحقيقة CDC Natural immunity versus vaccine immunity

الخرافة
يسبب لقاح  COVID-19التهاب القلب أو
التهاب العضلة القلبية.

الحقيقة
تم اإلبالغ عن حاالت إصابة بالتهاب العضلة القلبية إىل مركز السيطرة عىل األمراض
ر
عتث
والوقاية منها ( ،)CDCواستجاب
المرض للعالج بشكل جيد وتحسنوا بشعة .ي ر
التهاب العضلة القلبية ً
نادرا للغاية ر ر
بي األشخاص الذين تلقوا اللقاح ،وأفاد مركز السيطرة
عىل األمراض والوقاية منها ( )CDCأنه أصيب به  12.6حالة من كل مليون
ً
شخص .إضافة إىل ذلك ،فإن التهاب العضلة القلبية ر
شيوعا بعد
أكث
ى
تلق اللقاح .تستمر التوصية
اإلصابة بعدوى  COVID-19منه بعد ي
ى
ً
بتلق لقاح  COVID-19لجميع األشخاص من عمر  12عاما فما فوق
ي
حيث إن المخاطر المعروفة لمرض  COVID-19واحتمال حدوث
خطثة تفوق مخاطر تفاعالت اللقاح النادرة للغاية.
مضاعفات
ر
مصدر الحقيقة CDC Myocarditis and Pericarditis After mRNA COVID -19 Vaccination, CDC Update on COVID -19 vaccine safety,
including myocarditis after mRNA vaccines, New England Journal of Medicine

الخرافة
يتم اختبار اللقاح عىل األطفال حيث لم تتم
الموافقة ً
كليا عىل جميع اللقاحات من قبل
إدارة الغذاء والدواء (.)FDA

الحقيقة
منحت إدارة الغذاء والدواء ( )FDAلقاحات  Pfizerو Modernaو & Johnson
 Johnsonترخيص االستخدام ر يف حاالت الطوارئ .تم اختبار كل لقاح بدقة من خالل
ً
ر ى
تجارب رسيرية شارك فيها ر
الت وضعتها إدارة
عشات اآلالف ووفقا
للمعايث ي
الغذاء والدواء ( .)FDAوتم اعتماد لقاح  Pfizerوقبوله لالستخدام
الكامل ،ومن المتوقع الموافقة عىل اللقاحات األخرى لالستخدام
الكامل ً
قريبا.

مصدر الحقيقة FDA Emergency Use Authorization for Vaccines Explained

الخرافة
تريد منطقة لوس أنجلوس الموحدة تحقيق
ا
مكاسب مادية حيث إنها ى
تتلق أموال مقابل كل
شخص يحصل عىل اللقاح.

الحقيقة
ال ى
تتلق منطقة لوس أنجلوس الموحدة أي أموال مقابل كل شخص يحصل عىل اللقاح.
أكث قدر ممكن من األمان ليتعلم جميع األطفال ر يف بيئة
لكنها تريد جعل المدارس لدينا عىل ر
تعاونية .للحد من انتقال العدوى وضمان بقاء الطالب داخل الحرم فر
ي
ً
ر
األكث أمانا ،تساعد منطقة لوس أنجلوس الموحدة عىل إتاحة
المكان
ر ر
والعاملي بالمدارس.
اللقاحات لجميع الطالب

