بادِر بتلقي الجرعات التنشيطية
المح ّدثة ضد مرض ()COVID-19
ولقاح اإلنفلونزا اليوم!
يوصى بتلقي لقاح اإلنفلونزا والجرعة التنشيطية للقاح ( )COVID-19في أسرع وقت ممكن .تتوفر لقاحات
اإلنفلونزا لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  6أشهر فأكثر ،وكما تتوفر الجرعة التنشيطية الجديدة للقاح ()COVID-19
للحماية من متحورات اوميكرون الجديدة لألشخاص بدءًا من عمر  5سنوات فأكثر .إذا تلقيت أحدث جرعة من
لقاح مرض ( )COVID-19منذ شهرين عىل األقل ،فحان الوقت اآلن لتلقي الجرعة التنشيطية.
هل يمكنني الحصول عىل الجرعة التنشيطية الجديدة للقاح مرض ( )COVID-19ولقاح اإلنفلونزا معً ا؟

نعم .يمكنك تلقي اللقاحين م ًعا أو الحصول عىل كل لقاح عىل حدة .فأهم ما في األمر هو الحصول عىل اللقاحين
في أقرب وقت .ومن المتوقع أن ينتشر مرض ( )COVID-19وفيروس اإلنفلونزا في الوقت نفسه خالل فصلي
الخريف والشتاء هذا العام .وبتلقي هذين اللقاحين ،يقل احتمال إصابتك بحالة َمرضية تستدعي الرعاية الطبية.
هل من الممكن الحصول عىل الجرعة التنشيطية للوقاية من مرض
( )COVID-19في حالة إصابتي بمرض ( )COVID-19مؤخ ًرا؟

نعم ،لكن يُنصح باالنتظار لمدة ثالثة أشهر بعد إصابتك بمرض (.)COVID-19
يُوصى بالحصول عىل الجرعة التنشيطية في أقرب وقت إذا كنت أنت
أو أحباؤك معرضون لخطر أكبر للتعرض لمرض ( )COVID-19أو
لمضاعفات حادة له .تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك
إذا كانت لديك أسئلة.
وإذا لم يكن لديك مقدم رعاية تتعامل معه ،فاتصل
بالرقم  311لتوصيلك بإحدى مؤسسات الرعاية الصحية.
وتُقدّم الرعاية الصحية في مدينة نيويورك بغض النظر عن
حالة الهجرة أو التأمين أو القدرة عىل الدفع.

ما نوع الجرعة التنشيطية التي ينبغي لي أخذها للوقاية
من مرض ()COVID-19؟

يمكن الحصول عىل جرعة  Pfizerالتنشيطية المحدّثة (إذا كان
عمر الشخص  5سنوات أو أكثر) أو جرعة  Modernaالتنشيطية
المحدّثة (إذا كان عمر الشخص  6سنوات أو أكثر) ،بصرف النظر
عن نوع اللقاح الذي حصلت عليه ساب ًقا.
بادِر بتلقي الجرعة التنشيطية الجديدة لمرض ( )COVID-19ولقاح اإلنفلونزا اليوم .للعثور
عىل موقع للحصول عىل اللقاح ،يرجى زيارة  nyc.gov/vaccinefinderأو اتصل بالرقم
 .877-829-4692لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة nyc.gov/health/covidvaccine
أو .nyc.gov/health/flu
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