
لبن األم إذا كنت ترضعین

 ھل تعلم ... یحصل الموالید 
الجدد على حمایة التطعیم أثناء 
 من خالل المشیمة ومن

.
الحمل

 الحمل و كوفید
COVID-19

 االسئلة الشائعة
تم النشر في فبرایر2022 

احصل على لقاح كوفید في عیادة طبیبك 
أو الصیدلیات أو مواقع  التطعیم الشامل 

أو أقسام الصحة المحلیة.
قم بزیارة الموقع

www.vaccines.gov
او اتصل على الرقم:

1-800-232-0233.

 ذكّري الناس المقربین منك بأن التلقیح واللقاح المعزز ھو الطریق األمثل لحمایتك وحمایة طفلك.

 اغسل یدیك كثیًرا بالماء والصابون

 أحصل على تلقیح الكوفید!اللقاح سوف یقلل احتمالیة اإلصابة ب كوفید-19 والدخول للمستشفى 
اوالموت من المرض.التطعیم باللقاح یامن مضادات حیویة لحمایة طفلك.

معززة؟ ھل أحتاج إلى جرعة 
 نعم. یحتاج جمیع األشخاص (خاصة الحوامل) إلى جرعة معززة.

اللقاح؟ ھل یجب أن أحصل على 
ینصح مركز السیطرة على األمراض بتطعیم جمیع النساء الحوامل أو الذین   نعم!  

یحاولون الحمل للتلقیح ضد الكوفید و ذلك الن النساء الحوامل المصابات بالكوفید:

   أكثرمرضا و عرضة للدخول إلى المستشفى والموت من العدوى مقارنة مع 
غیرالمصابات. 

 أكثر عرضة لألجھاض وموت  الجنین والوالدة المبكرة مقارنة مع غیر 
المصابات.

لذلك من المھم أن یتم تطعیم الحوامل
 للحصول على أفضل حمایة ممكنة أنت تحتاجین  جرعتین من لقاح فایزر اومودیرنا

 ال تحتاجین إلى وصفة من الطبیب للحصول على اللقاح. 
یمكنك التطعیم في أي مرحلة من مراحل الحمل.

أنا حامل ولدي بعض االسئلة عن اللقاح

 لقد أصبت ب كوفید -ھل أحتاج أن أحصل على تطعیم؟  نعم . 
التطعیم یساعد على  حمایتك حتى ولواصبت بكوفید مسبقا.

كیف احمي نفسي و طفلي؟

احِم نفسِك و طفلِك من الكوفید

   ارتد غطاء الوجھ أو القناع الجراحي على الفم واألنف  عندما تكون مع ناس ال یعیشون معك وبالخصوص في المناطق العامة
او المغلقة

 المسافة االجتماعیة-  حاول البقاء مسافة ستة أقدام من اآلخرین و اجتنب االزدحام 

http://www.vaccines.gov/


من اللقاح؟   ھل یمكنني أن اصاب  بكوفید- ۱۹
 كال.  لقاح الكوفید-۱۹ والجرعة المعززة ال تحتوي على فیروسات حیة التي یمكن أن تسبب مرض الكوفید-۱۹

الكوفید الحمض النووي الخاص بي أو الحمض النووي لطفلي؟ ھل یغیر
 ال. لقاح الكوفید  مصنوع   من الماسنجر أر أن ایھ  mRNA والذي ال یمكن ان یخزن مكان ال AND. جسمك یتخلص من كل 

لقاح  mRNA خالل أیام االولى بعد التطعیم.

لقاح الكوفید یسبب العقم؟   ھل 
كال. ال توجد أي إثباتات انھ أي لقاحات من ضمنھا لقاح الكوفید قد یسبب مشاكل العقم لدى النساء او الرجال.

إذا حصلت على اللقاح ، فھل یجب علي االنتظار بعض الوقت لمحاولة الحمل؟ 
ال. األطباء یوافقون على عدم االنتظار بعد التلقیح او اخذ الجرعات المعززة.

اللقاح أنا حامل ولدي بعض األسئلة المتعلقة بسالمة 

 كیف نتأكد ان لقاح الكوفید امن للنساء الحوامل؟
 مئات من آالف النساء الحوامل في الوالیات المتحدة حصلوا على القاح بطریقة أمینة واألطباء لم یالحظوا أي مشاكل صحیة لدي أطفالھم 

انا أحاول أو قد  أحاول الحمل - فماذا عن الخصوبة؟

 ماذا أفعل إذا كنت حامًال ولدي أعراض الكوفید؟

 أخبري طبیبك مباشرًة  إذا ارتفعت حرارتك او اصبت بالسعال، ضیق النفس أو أي أعراض للكوفید ۹۱.  طبیبك سوف یخبرك إلى أین تذھبین  
لعمل فحص الكوفید، وما ھو العالج الالزم في حال كون الفحص موجب.

 ماذا لو كان لدي المزید من األسئلة حول لقاحات الكوفید ۱۹؟

اتصل على1-866-626-6847
https://mothertobaby.org/ للدردشة 

تحدث إلى طبیبك
 اتصل بخبراء MotherToBaby باللغة االنكلیزیة او العربیة، مجانا و خاص من االثنین للجمعة 

  من الساعة 8 صباًحا حتى 5 مساًء بالتوقیت المحلي

/https://www.cdc.gov/coronavirus تعلم اكثر من خالل
2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html 

 الحصول على لقاح 
كوفید  ھو  أفضل 

طریقة للحفاظ  على 
صحتك أنت  وطفلك

https://mothertobaby.org/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/pregnant-people.html
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