
 

 

 19-األسئلة الشائعة حول نسخة لقاح كوفید
نرغب في اإلجابة عن بعض األسئلة الشائعة حول كیفیة تصنیع  ونحن في الوقت الحالي. 19-أنت على األرجح تسمع كثیًرا من المعلومات حول لقاحات كوفید

  .19-كوفیدلقاحات 

  بشكل أسرع؟ 19-كیف یتم تصنیع لقاحات كوفید
 یقومونظًرا لظروف الجائحة وتوفر الدعم المالي من الحكومة الفیدرالیة،  عادةً ما یتم اختبار أي لقاح للتأكد من سالمتھ وفعالیتھ قبل بدء تصنیع كمیات كبیرة منھ.

  إثبات سالمتھا.وقاحات التي تم اختبارھا ستستخدم فقط الل العلماء بكال األمرین في نفس الوقت.

  كیف یتم اختبار اللقاحات؟
، یتم اختبار اللقاح فأوًال  ،یخضع كل لقاح إلى أكثر من اختبار إلى ھذه االختبارات باسم التجارب السریریة. ویُشار ،قید االختبار 19-ھناك عدة لقاحات لكوفید

ینتمي المتطوعون المشاركون في التجارب  ، وبعد ذلك یتم إجراؤه على عشرات اآلالف من األشخاص.على مجموعة صغیرة من المتطوعین، ثم عدة مئات
  وھذه ھي الطریقة ذاتھا المستخدمة الختبار غیره من اللقاحات. إلى عدة مجتمعات وخلفیات مختلفة. 19-على لقاح كوفید

  كیف سیتم اعتماد اللقاحات؟
یتم  ع االختبارات، سیبحث فریق من الخبراء الطبیین نتائج االختبارات وأثر اللقاحات على المشاركین بعد حصولھم علیھا.بالنسبة للقاحات التي ستتجاوز جمی

، كما أنھم 19-ھناك عدة مجموعات من العلماء والخبراء یقومون بمراجعة بیانات سالمة اللقاحات الخاصة بلقاح كوفید اعتماد اللقاح إذا ثبت أنھ فعال وآمن.
  ستُعطى اللقاحات المعتمدة فقط للناس. دمون توصیاتھم بشأنھا.یق

  من سیحصل على اللقاح أوًال؟
ستحصل بعض  .ینظر فریق استشاري وطني تابع لمركز مكافحة األمراض والوقایة منھا في البیانات، ویقدم توصیاتھ بشأن من یجب أن یحصل على اللقاح أوًال 

لدى مینیسوتا فریق من الخبراء  اإلصابة بھ على اللقاح أوًال. من جراءأو تلك المعرضة لحدوث مضاعفات شدیدة  19-الفئات األكثر عرضة لإلصابة بكوفید
  یعملون على ضمان توفیر اللقاح للجمیع بشكل عادل، مع التركیز على تطبیق المساواة الصحیة.

 توفیر اللقاحات للجمیع سیستغرق عدة أشھر. غیر أن، علیھلقاحات، سیكون بإمكان المزید من األشخاص الحصول مع توفُّر المزید من ال

 ، یُرجى زیارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة.19-للحصول على المزید من المعلومات بشأن لقاح كوفید
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