
 

 صح أم خطأ؟ 
 ) الخاص بي. DNAلن تغیِّر الحمض النووي الریبوزي منقوص األكسجین ( 19-لقاحات كوفید

 صح! 

 النووي للحمض 19-كوفید  لقاحات ترسل. بي الخاص) DNA( األكسجین منقوص الریبوزي النووي الحمض تغّیِر لن 19-كوفید لقاحات
 الحمض یدخل  ال. 19-كوفید یقاوم بروتین صنع في التعلیمات ھذه تساعد. جسمي في خالیاإلى ال  تعلیمات) mRNA( المرسال الریبوزي

  .بنا الخاص) DNA( األكسجین منقوص  الریبوزي النووي  الحمض حفظ فیھا یتم التي الخلیة  نواة إلى أبًدا) mRNA( الریبوزي النووي
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 صح أم خطأ؟ 
 بسرعة بالغة.  19-ُصنعت لقاحات كوفید

 خطأ! 

بسرعة بسبب التمویل الحكومي ألبحاث اللقاحات. أیًضا، تعاون العلماء من جمیع أنحاء العالم معًا لصنع  19-ر العلماء لقاحات كوفید طوَّ 
 .  19-لقاحات كوفید
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 صح أم خطأ؟ 
 ال عالقة لھا بمشاكل العقم أو الخصوبة عند النساء أو الرجال.   19-لقاحات كوفید

 صح! 

للحوامل والمرضعات واللواتي یحاولن الحمل، أو اللواتي ربما یحملن في المستقبل. في الواقع، تنقل   19-وصى بالتطعیم لمرض كوفیدیُ 
 النساء الحوامل اللواتي یتم تطعیمھن الحمایة ألطفالھن الموالید.  
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 صح أم خطأ؟ 
 .  19-یصیبك بفیروس كوفید 19-الحصول على لقاح كوفید 

 خطأ! 

. ال تحتوي اللقاحات على الفیروس الحي الذي یسبب مرض  19-یمكن أن یصیبك بفیروس كوفید  19- ال یوجد أي لقاح من لقاحات كوفید
 .  19-كوفید
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 صح أم خطأ؟ 
 ال تحتوي على رقائق دقیقة.  19-لقاحات كوفید

 صح! 

 ال تحتوي على رقائق دقیقة. اللقاحات ال تتتبع حركتك.   19-لقاحات كوفید
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 صح أم خطأ؟ 
 جدیدة وغیر آمنة.  19-) المستخدمة لصنع لقاح كوفیدMRNAالمرسال ( تقنیة الحمض النووي الریبوزي 

 خطأ! 

) ویعملون علیھا منذ عقود. ونتیجة لذلك، فإن لقاحات الحمض  mRNAیدرس العلماء لقاحات الحمض النووي الریبوزي المرسال ( 
 ) آمنة وفعالة.   mRNAالنووي الریبوزي المرسال (

NCOV/VACCINES/FACTS.HTML-HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019 

 

 صح أم خطأ؟ 
 ال تجعلك تكون ممغنًطا.  19-لقاحات كوفید

 صح! 

 خالیة من المعادن ولن تجعلك تكون ممغنًطا.   19-لقاحات كوفید
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 صح أم خطأ؟ 
 . ال تزال ممكنة  بفیروس كوفید بعد تطعیمكإمكانیة إصابتك  لیست مجدیة ألن 19-لقاحات كوفید

 خطأ! 

أو   19- عندما یتم تطعیمك، إال أن اللقاح یجعلك أقل عرضة لإلصابة بفیروس كوفید 19- بینما ال یزال من الممكن أن تُصاب بفیرس كوفید
  إلى المستشفى أو الموت.  الدخولاإلصابة بمرض خطیر أو 

-AND-HTTPS://WWW.HOPKINSMEDICINE.ORG/HEALTH/CONDITIONS
FACT-VERSUS-MYTH-VACCINES-19-DISEASES/CORONAVIRUS/COVID 

 
 صح أم خطأ؟ 
 ال تسبب متحورات.  19- لقاحات كوفید

 صح! 

 .  19-ال تسبب متحورات. تأتي المتحورات الجدیدة من متغیرات فیروس كوفید  19-لقاحات كوفید

-/VACCINES/EFFECTIVENESS/WHYNCOV-HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019
CASES.HTML-EFFECTIVENESS/BREAKTHROUGH-MEASURE 

 صح أم خطأ؟ 
 أنا أتبع جمیع االحتیاطات الموصى بھا، مثل التباعد االجتماعي، وارتداء كمامة، وأغسل یدي. لست بحاجة إلى التطعیم.  

 خطأ! 
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ھم أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى والوفاة بعشر   19-تشیر األدلة إلى أن األشخاص غیر المطعمین الذین یصابون بفیروس كوفید
 مرات. حتى لو اتبعت جمیع االحتیاطات، فإنھا ال تحل محل الحمایة التي ستحصل علیھا من اللقاح.  
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 صح أم خطأ؟ 

 والجرعة المعززة.   19-یمكنني خلط ومطابقة لقاح كوفید

 صح! 

على سبیل المثال، یمكنك أن تحصل على جرعة  األولي الخاص بك.  19-یمكنك أن تحصل على جرعة معززة مختلفة عن لقاح كوفید
فایزر بعد أن تحصل على لقاح مودیرنا. ویمكنك أیًضا أن تحصل على جرعة معززة من لقاح مودیرنا بعد أن تحصل  معززة من لقاح 
 على لقاح فایزر. 
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 صح أم خطأ؟ 
 .  19-یافع وصحیح البدن؛ لست بحاجة إلى لقاح كوفید اأن 

 خطأ! 

إن عدم حصولك على اللقاح   . 19-لو كنت یافعًا وصحیح البدن. ال یمكن التنبؤ بآثار كوفیدحتى  19-یجب أن تحصل على لقاح كوفید
إلى شخص لیس یافعًا وال یتمتع  من الممكن أن تنقلھبدرجة عالیة. حتى لو لم تمرض،  19-یعرضك لخطورة اإلصابة بفیروس كوفید

 بصحة جیدة. 
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 صح أم خطأ؟ 
 ال تحتوي على خالیا إجھاض الجنین.   19-لقاحات كوفید

 صح! 

  . إجھاض الجنینعلى خالیا  19-ال یحتوي أي لقاح من لقاحات كوفید
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 صح أم خطأ؟ 
 غیر واضحة وتتغیر دائًما.   19-المعلومات حول كوفید

 خطأ! 

 تأثیره كیفیة لفھم وقتًا األمر یستغرق سوف . الفیروس ھذا انتشار كیفیة على التعرف والعلماء العامة الصحة مجال في العاملون یواصل
 والصحیحة الدقیقة  19-كوفید معلومات  العامة الصحة مجال في العاملون سیشارك. علیھ للسیطرة  طریقة وأفضل األشخاص مختلف على
 .  المزید معرفة في العلماء استمرار مع
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 صح أم خطأ؟ 

 تسبب تخثرات دمویة.  COVID-19جمیع لقاحات 

 خطأ! 
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تشیر البیانات الحدیثة إلى وجود خطر ضئیل للغایة ولكنھ متزاید من إصابة األشخاص الذین تلقوا لقاح جونسون آند جونسون باضطراب  
   الدم. تخثُّرنادر في 
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