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توضيح خرافات التطعيم
 

حّدد موعد التطعيم اليوم! اتصل بالخط الساخن لـCOVID-19  عىل الرقم

ALEXANDRIAVA.GOV/VACCINES 703.746.4988 أو قم بزيارة

يُوصي الخبراء الطبيون، بما في ذلك مركز السيطرة عىل األمراض (CDC)، بأن يحصل
كل شخص يبلغ من العمر 12 عاًما أو أكبر عىل لقاح COVID-19 - حتى لو كان قد

أُصيب بالفعل بمرض COVID-19 - وذلك لمنع اإلصابة بالمرض. لن تُسّبب اللقاحات
. COVID-19أو تزيد من احتمالية إصابتك بـ  COVID-19اإلصابة بـ

ال تؤثر لقاحات COVID-19 عىل القدرة عىل اإلنجاب ألي شخص، بغض النظر عن
الهوية الجنسية، أو العرق، أو األصل اإلثني.

حين بالكامل من اإلصابة تُظهر البيانات الحالية أن اللقاحات تحمي األشخاص الُملقَّ
بالفيروس، بما في ذلك السالالت الجديدة شديدة العدوى مثل متغير دلتا. في

الحاالت النادرة التي يمرض فيها الشخص الذي تم تطعيمه، فإن تلّقيك التطعيم
سُيقلّل من احتماالت دخولك المستشفى أو الوفاة.

بصفة عامة، ليس للقاحات آثار جانبية طويلة المدى وال يوجد سبب لالعتقاد بأن لقاح
COVID-19 قد يُسّبب ذلك. إذا شعرت بأي آثار جانبية قصيرة المدى مثل األلم،

والتعب، والصداع، والغثيان، والحُّمى، فهي ستزول غالًبا بعد بضعة أيام.

لن تُغّير لقاحات COVID-19 الحمض النووي الخاص بك وال تحتوي اللقاحات عىل
أي مادة وراثية بشرية أو جنينية.

COVID-19 الحقيقة حول لقاحات
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ስለኮቪድ-19

ክትባቶች
ያለው እውነታ 

ዛሬዉኑ ከትባት ለመውሰድ ቀጠሮ ይያዙ! የኮቪድ᎐19 መስመር በ

703-746-4988 ላይ ይደውሉ ወይም

ALEXANDRIAVA.GOV/VACCINES ን ይጎብኙ።

ምንም እንኳን ከዚህ ቀደም በኮቪድ-19 ተይዘው ቢሆንም CDCን ጨምሮ ሌሎች
የህክምናባለሙያዎች 12 አመት እና ከዚያ በላይ የሆነ አያንዳንዱሰው ክትባትን እንዲወስዱ
ይመክራሉ።  ክትባቱ ኮቪድ-19 እንዲይዞትወይም በኮቪድ-19 የመያዝ እድልዎ
እንዲጨምር አያደርግም።

የኮቪድ-19 ክትባቶች የፆታ ማንነት ፣ ዘር ፣ ጎሳ ሳይለይ በማንም ላይ ወላጅ የመሆን ችሎታ
ላይ ተጽዕኖ አያሳድርም።

የአሁን መረጃ እንደሚያሳዪት አዳዲሶቹን፣ እንደ ዴልታ አይነቶቹ የበለጠ ተላላፊ የሆኑትን
ዝርያዎች ጨምሮ ክትባቶቹ ለተከተቡ ሰዎች በቫይረሱ እንዳይያዙ ሙሉ በሙሉ ይጠብቃል።
አልፎ አልፎ ክትባት የወሰደው ሰው በሚታመምበት ሁኔታ፣ መከተብዎ ሆስፒታል የመተኛት
ወይም የመሞት እድሎችዎን አሁንም ቢሆን እንዲቀንስ ያደርጋል።

በአጠቃላይ ክትባቶች የረጅም ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳቶች የላቸዉም እና ኮቪድ-19 እነዚህ ጉዳቶች
አሉት ብሎ ለማመን የሚያበቃ በቂ ወይም አሳማኝ ምክንያት የለም። እንደ ህመም፣ ድካም፣
ራስ ምታት፣ ማቅለሽለሽ እና ትኩሳት የመሳሰሉ ማንኛዉም የአጭር ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳቶች
ካጋጠመዎ፣ ብዙውን ጊዜ ከጥቂት ቀናት በኋላ ይጠፋሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች የእርስዎን DNA አይለውጥም እና ክትባቶቹ ምንም አይነት የሰው
ወይም የጽንስ ዘራመል አልያዘም። 


