مخطط قرار الحصول على لقاح كوفيد19-
الجرعات األساسية

هل كانت اإلصابة بكوفيد 19-في آخر  90يو ًما؟

ال

نعم

المواليد وحتى 11
عا ًما

من  12إلى  17عا ًما

أكبر من  18عا ًما

ُمصاب حاليًا؟
ال

ال يوجد أي لقاح
مصرح بالحصول عليه
في هذا الوقت

نعم

تأجيل الحصول على اللقاح حتى
انتهاء فترة العزل

خطرا على جهاز
هل يشكل
ً
1
المناعة؟
ال

نعم
ال

جرعتان من لقاح فايزر ،تؤخذ في اليومين  0و21

هل حصلت على عالج بأجسام مضادة
أحادية النسيلة لكوفيد19-؟
نعم

 3جرعات من لقاح فايزر ،تؤخذ في األيام  0و 21و49

تأجيل أي جرعة من لقاح كوفيد19-
لمدة  90يو ًما بعد العالج باألجسام
المضادة أحادية النسيلة

خطرا على جهاز
هل يشكل
ً
1
المناعة؟
ال

جرعتان من لقاح فايزر ،2تؤخذ في اليومين  0و21
أو

نعم

 3جرعات من لقاح فايزر ،2تؤخذ في األيام  0و 21و49

جرعتان من لقاح موديرنا ،2تؤخذ في اليومين  0و28

أو

أو

 3جرعات من لقاح موديرنا ،2تؤخذ في األيام  0و 28و56

جرعة واحدة من لقاح يانسن

2

أو

جرعة واحدة من لقاح يانسن
ُعرف مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) (CDCالذين يعانون من نقص المناعة بأنهم األفراد الذين:
1ي ّ
oيحصلون على عالج فعال لعالج السرطان المسبب لألورام أو سرطان الدم
oأُجريت لهم عملية زرع عضو ويتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة
oأُجريت لهم عملية زرع خاليا جذعية خالل العامين الماضيين أو يتناولون أدوية لتثبيط جهاز المناعة
oنقص المناعة األولية المعتدل أو الشديد (مثل متالزمة دي جورج ،متالزمة فيسكوت-آلدريك)
oاإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في مرحلة متقدمة أو غير المعالجة
oالعالج الفعال بجرعات عالية من الكورتيكوستيرويدات أو األدوية األخرى التي قد تثبط استجابة جهاز المناعة
 2أحجام الجرعات األساسية على النحو التالي:
•فايزر  0.3مل
•موديرنا  0.5مل
•يانسن  0.5مل
 3يجب على األفراد الذين يعانون من نقص المناعة اتباع التعليمات الخاصة بالجرعة المنشطة.

3،2

الجرعات المنشطة

ال

أكبر من  18عا ًما

إعطاء الجرعات المنشطة غير مصرح به حتى
اآلن لألفراد الذين تقل أعمارهم عن  18عا ًما

نعم

الجرعة األساسية كانت لقاح فايزر

الجرعة األساسية كانت لقاح موديرنا

حصلت على آخر جرعة منذ أكثر من  6أشهر

ال

الجرعة األساسية كانت لقاح يانسن

حصلت على آخر جرعة منذ أكثر من شهرين
ال

نعم

أكبر من  65عا ًما

ال

أو

نعم

ال حاجة للحصول على الجرعة
المنشطة في هذا الوقت

تتراوح أعمارهم بين  18إلى  64عا ًما ويعانون من
4
حاالت مرضية سابقة
و /أو
تتراوح أعمارهم بين  18إلى  64عا ًما مع التعرض
المتكرر 5لإلصابة بفيروس كورونا  2المسبب لمتالزمة
االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم

نعم

يستحق الحصول على الجرعة المنشطة (جرعة
كاملة من لقاح فايزر أو يانسن ،أو نصف جرعة
7,6
من موديرنا)

4تتمثل الحاالت المرضية السابقة في الحاالت التي تُعرض الشخص لخطر متزايد لإلصابة بمرض حاد إذا أصيب بكوفيد .19-لالطالع على القائمة المحدثة،
يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) (CDCهنا.
5يشتمل التعرض المتكرر على التعرض في إطار المؤسسة أو الوظيفة لفيروس كورونا  2المسبب لمتالزمة االلتهاب الرئوي الحاد الوخيم .وهذا يشمل على
سبيل المثال ال الحصر ،مقدمي الرعاية الطبية ،والمقيمين من أجل الحصول على الرعاية طويلة األجل ،والمقيمين في منازل الرعاية الجماعية ،واألفراد
المسجونين ،و موظفي القوى العاملة األساسيين.
6أحجام الجرعة المنشطة على النحو التالي:
oفايزر  0.3مل
oموديرنا  0.25مل
oيانسن  0.5مل
7لمعرفة المزيد من المعلومات حول اختيار العالمة التجارية التي يجب الحصول عليها بالنسبة للجرعة المنشطة ،يرجى االطالع على االعتبارات السريرية
لمركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ).(CDC
لطرح مزيد من األسئلة ،يرجى الرجوع إلى تعليمات مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبشأن استحقاق الحصول على جرعة اللقاح
المنشطة.

