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 صحیفة الحقائق الخاصة بُمتلقّي اللقاح وَمن یرعاھم 
 

 )EUAتصریح االستخدام في حاالت الطوارئ (
 2019، المساعد المناعي للوقایة من مرض فیروس كورونا 19-للقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 )19-(كوفید
 

، وھو المساعد المناعي للوقایة من مرض فیروس كورونا  19-یُعرض علیك للقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة   2) الناجم عن فیروس كورونا  19-(كوفید  2019

)SARS-CoV-2 .( 
 

) من إدارة الغذاء والدواء  EUAعلى تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ (  19-حصل لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 عاًما أو أكثر.  18) لتوفیر سلسلة أساسیة من جرعتین لألفراد الذین تبلغ أعمارھم  FDAاألمریكیة (

 
لتي قد  ، وا19-تتضمن صحیفة الحقائق ھذه معلومات لمساعدتك على فھم مخاطر وفوائد لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 تحدث إلى مقدم خدمة التلقیح إذا كانت لدیك أسئلة.  في الوقت الراھن. 19-تتلقاھا نظًرا لوجود جائحة من كوفید
 

 الجمیع.  19-قد ال یحمي لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 

لالطالع على أحدث نسخة من صحیفة الحقائق، تفضل بزیارة    ربما تم تحدیث صحیفة الحقائق ھذه. 
http://www.NovavaxCovidVaccine.com . 

 ما الذي تحتاج إلى معرفتھ قبل أن تتلقى ھذا اللقاح 

 ؟ 19-ما مرض كوفید 
 المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة الشدیدة   2ینتج عن فیروس كورونا مستجد یُسمى فیروس كورونا   19-كوفید

)SARS-CoV-2.( .عن طریق مخالطة شخص   19-قد تصاب بكوفید لم یتم رؤیة ھذا النوع من فیروس كورونا من قبل
كان یعاني   وھذا المرض عبارة في الغالب عن مرض تنفسي یمكن أن یؤثر على أعضاء أخرى. آخر مصاب بالفیروس.

بدًءا من األعراض الخفیفة   -من مجموعة كبیرة من األعراض التي تم اإلبالغ عنھا   19-بمرض كوفید األشخاص المصابین 
وقد تشمل األعراض: الحمى أو   یوًما من التعرض للفیروس. 14قد تظھر األعراض بعد یومین إلى  إلى المرض الشدید.

صداع؛ فقدان حاسة التذوق أو الشم مؤخًرا؛ التھاب  القشعریرة؛ السعال؛ ضیق التنفس؛ التعب؛ آالم العضالت أو الجسم؛ ال
 الحلق؛ واالحتقان أو سیالن األنف؛ الغثیان أو التقیؤ؛ اإلسھال. 

 
 ، المساعد المناعي؟19-ما لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 . 19-ھو لقاح لم تعتمده السلطات المختصة قد یقي من اإلصابة بعدوى كوفید 19-لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 

لكوفید  المضاد  نوفافاكس  للقاح  الطارئ  باالستخدام  األمیركیة  والدواء  الغذاء  إدارة  البالغین    19-صّرحت  لوقایة األشخاص 
 بموجب تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ.  19-عاًما فما فوق من اإلصابة بعدوى كوفید  18

 
حاالت   في  االستخدام  تصریح  حول  المعلومات  من  "لمزید  القسم  انظر  حاالت  الطوارئ،  في  االستخدام  تصریح  ما 

 في نھایة صحیفة الحقائق ھذه.  "الطوارئ؟

http://www.novavaxcovidvaccine.com./
http://www.novavaxcovidvaccine.com./
http://www.novavaxcovidvaccine.com./
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 ؟ 19-لقاح نوفافاكس المضاد لكوفیدما الذي یجب أن تذكره لمقدم اللقاح قبل أن تحصل على 
 أخبر مقدم اللقاح عن جمیع األمراض التي تعانیھا، بما في ذلك إذا: 

 كنت تعاني من أّي أنواع حساسیة  •
 كنت تعاني التھاب عضلة القلب أو التھاب التامور (التھاب بطانة القلب الخارجیة) •
 كنت تعاني من الحمى  •
 كنت تتناول ُمرقّقاً للدم كنت تعاني من اضطراب نزفي أو إذا  •
 كان جھازك المناعي ضعیفًا أو إذا كنت تتناول دواًء یؤثر في جھازك المناعي  •
 كنِت حامالً أو تخططین للحمل  •
 امرأة وترضعین  •
 19-كنت تلقیت لقاح آخر مضاد لكوفید •
 كان تعرضت لإلغماء قبل ذلك بسبب الحقن  •

 ؟ 19-لكوفید َمن الذي یجب أّال یحصل على لقاح نوفافاكس المضاد 
 : 19-یجب أّال تحصل على لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 إذا حدث لك ردّ فعل تحسّسي شدید بعد تلقّي جرعة سابقة من ھذا اللقاح •
 إذا حدث لك ردّ فعل تحسّسي شدید تجاه أّيٍ من مكّونات ھذا اللقاح •

 ؟ 19-ما مكونات لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
المرتبط بالمتالزمة التنفسیة الحادة   2على شكل مؤتلف من بروتین فیروس كورونا   19-نوفافاكس المضاد لكوفیدیحتوي لقاح 

  TMM -Matrix(دودة الحشد الخریفیة) ومساعد  Sf9الشدیدة الحسكي المنتج من خالیا الحشرات المصابة بفیروس العصوي 
تشمل المكونات األخرى الكولسترول،   مولینا). القَِالَجة الصابونیة(الذي یحتوي على الصابونین المشتق من شجرة الصابونیة 

وفوسفاتیدیل كولین، وفوسفات ھیدروجین البوتاسیوم، وكلورید البوتاسیوم، وثنائي ھیدرات فوسفات الھیدروجین، وكلورید  
،  80وم، وبولي سوربات الصودیوم، وفوسفات ھیدروجین ثنائي الصودیوم، ومونوھیدرات فوسفات ثنائي ھیدروجین الصودی

قد یحتوي اللقاح أیًضا على كمیات صغیرة من بروتینات الفیروسات العصویة والخالیا الحشریة والحمض   وماء للحقن.
 النووي. 

 
 ؟ 19-ما طریقة إعطاء لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 في شكل حقنة في العضل.  19-ستتلقّى لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 

 أسابیع. 3كسلسلة مكّونة من جرعتین، بین كل جرعة واألخرى   19-وفافاكس المضاد لكوفیدویُعطى لقاح ن



  PN 1130507 (7/18/2022) ARABIC 3  2022یولیو  13 تاریخ المراجعة:

 ؟ 19-ھل سبق استخدام لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
بعد.   19-لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید شخص    25,000في التجارب السریریة، تلقّى حوالي   ھو لقاح غیر معتمد 

 . 19-من لقاح نوفافاكس المضاد لكوفیدعاًما فما فوق جرعتین   18في عمر  
 

 ؟ 19-ما فوائد لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
لكوفید المضاد  نوفافاكس  لقاح  أن  كوفید  19-ثبت  بعدوى  اإلصابة  كوفید .19-یمنع  ضد  الحمایة  غیر    19-والمدة 

 معروفة حالیًا. 
 

 ؟ 19-ما مخاطر لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
وعادةً ما یحدث رد فعل   یمكن أن یسبب رد فعل تحسسي شدید. 19-لقاح نوفافاكس المضاد لكوفیدھناك احتمال بعید أن 

 .19-تحسسي شدید في غضون بضع دقائق إلى ساعة واحدة بعد الحصول على جرعة من لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
یمكن أن تشمل   فیھ اللقاح للمراقبة بعد التلقیح.ولھذا السبب، قد یطلب إلیك مقدم خدمة التلقیح البقاء في المكان الذي تلقیت 

 عالمات رد الفعل التحسسي الشدید ما یلي: 
 صعوبة التنفس  •
 توُرم الوجھ والحلق  •
 سرعة نبضات القلب •
 ظھور طفح جلدي شدید في جمیع أنحاء الجسم  •
 الدوخة والضعف  •

لدى   لدى بعض األشخاص الذین تلقوا اللقاح. حدث التھاب عضلة القلب أو التھاب التامور (التھاب بطانة القلب الخارجیة)
 وفرصة حدوث ذلك منخفضة للغایة. .أیام بعد تلقي اللقاح 10معظم ھؤالء األشخاص، بدأت األعراض في الظھور خالل  

 یجب علیك طلب العنایة الطبیة على الفور إذا كان لدیك أي من األعراض التالیة بعد تلقي اللقاح:

 ألم في الصدر  •
 التنفس ضیق  •
 الشعور بضربات قلب سریعة أو رفرفة أو خفقان  •

 تتضمن:  في التجارب السریریة 19-اآلثار الجانبیة التي جرى اإلبالغ عنھا عند استخدام لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 التھاب عضلة القلب •
 التھاب التأمور (التھاب بطانة القلب الخارجیة) •
 ألم/إیالم، وتوّرم، واحمرار، وحكّة ردود الفعل في موضع الحقن:  •
اآلثار الجانبیة العامة: اإلرھاق أو شعور عام باإلعیاء، واأللم في العضالت، والصداع، واأللم في المفاصل،   •

 والغثیان، والقيء، والُحّمى، والقشعریرة 
 ردود الفعل تحسسیة مثل الطفح الجلدي وتوّرم الوجھ  •
 توّرم الغدد اللیمفاویة  •

 
ر الجانبیة التي تم اإلبالغ عنھا في االستخدام بعد الترخیص في بلدان خارج الوالیات المتحدة باستخدام لقاح تشمل اآلثا

 ما یلي:  19-نوفافاكس المضاد لكوفید 
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 ردود فعل تحسسیة شدیدة  •
 التھاب عضلة القلب •
 التھاب التأمور (التھاب بطانة القلب الخارجیة) •

 قد تحدث آثار جانبیة خطیرة وغیر متوقعة.  .19-جمیع اآلثار الجانبیة المحتملة للقاح نوفافاكس المضاد لكوفیدقد ال تكون ھذه  
 قید الدراسة في التجارب السریریة.  19-ال یزال لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 
 ما األمور التي یجب علّي معرفتھا عن اآلثار الجانبیة؟ 

 أو توجھ إلى أقرب مستشفى.  911شدید، فاتصل على الرقم  إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي
 

 اتصل بمقدم اللقاح أو مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك إذا كنت تعاني من أي آثار جانبیة تزعجك أو ال تزول. 
 

التابع إلدارة الغذاء والدواء األمیركیة/مراكز مكافحة األمراض   )VAERSنظام اإلبالغ عن آثار اللقاحات العكسیة (أبلِغ 
رقم االتصال المجاني الخاص بنظام اإلبالغ عن آثار اللقاحات العكسیة ھو   والوقایة منھا بأّي آثار جانبیة ناجمة عن اللقاح.

یُرجى   .https://vaers.hhs.gov/reportevent.html، وإّال فأبلِغ عبر اإلنترنت من خالل 1-800-822-7967
  18” في السطر األول من المربع  Novavax COVID-19 Vaccine, Adjuvanted EUAتضمین الجملة “
 بنموذج اإلبالغ. 

 
 باستخدام معلومات االتصال المتوفرة أدناه. . باآلثار الجانبیة Novavax, Incباإلضافة إلى ذلك، یمكنك إبالغ شركة 

 
 رقم الھاتف  رقم الفاكس الموقع اإللكتروني 

www.NovavaxMedInfo.
com 

1-888-988-
8809 

1-844-
NOVAVAX (1-
844-668-2829) 

 
عبارة عن أداة طوعیة قائمة على الھاتف الذكي تستخدم   V-safeإن   .v-safeقد یتم منحك أیًضا خیار التسجیل في 

الرسائل النصیة واالستبیانات عبر الویب لتتبع األشخاص الذین تلقوا اللقاح لتحدید اآلثار الجانبیة المحتملة بعد التلقیح ضد  
 .19-أسئلة تساعد مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا في مراقبة سالمة لقاحات كوفید V-safeتطرح أداة  . 19-كوفید

أیًضا رسائل تذكیریة بشأن لجرعة الثانیة إذا لزم األمر والمتابعة عبر الھاتف من قبل مراكز   V-safeكما ترسل أداة 
لمزید من المعلومات   .19-د التلقیح ضد كوفید مكافحة األمراض والوقایة منھا إذا أبلغ المشاركون عن تأثیر صحي مھم بع

 . www.cdc.gov/vsafeحول كیفیة تسجیل االشتراك، تفضل بزیارة:  
 

 ؟ 19-ماذا لو قررت عدم تلقي لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 .19-تلقي أو عدم تلقي لقاح نوفافاكس المضاد لكوفیدبموجب تصریح االستخدام في حاالت الطوارئ، أنت وحدك من تقرر 

 إذا قررت عدم تلقي اللقاح، فلن یغیر ذلك من مستوى الرعایة الطبیة التي تتلقاھا.
 

 ؟ 19-إلى جانب لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید 19-ھل تتوفر خیارات أخرى للوقایة من كوفید
من الحمض النووي الریبوزي المرسال)   19-ح كومیرناتي (لقاح كوفیدھي تلقي لقا 19-الخیارات األخرى للوقایة من كوفید

المعتمدة من إدارة الغذاء  19-من الحمض النووي الریبوزي المرسال)، لقاحات كوفید 19-ولقاح سبیکیفاکس (لقاح كوفید
 ئ. بموجب ترخیص االستخدام في حاالت الطوار 19-وقد تتوفر لقاحات أخرى للوقایة من كوفید  والدواء.

 
 
 

https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
http://www.novavaxmedinfo.com/
http://www.novavaxmedinfo.com/
http://www.cdc.gov/vsafe
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 في نفس الوقت مع اللقاحات األخرى؟ 19-ھل یمكنني الحصول على لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
في نفس الوقت مع لقاحات   19-لم یتم تقدیم البیانات بعد إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن إعطاء لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

مع لقاحات أخرى، فناقش ھذا الخیار مع مقدم الرعایة    19-المضاد لكوفیدإذا كنت تفكر في تلقي لقاح نوفافاكس  أخرى. 
 الصحیة المتابع لك. 

 
 ماذا لو كنت حامالً أو مرضعة؟ 

 إذا كنِت حامالً أو مرضعة، فناقشي خیاراتك مع مقدم الرعایة الصحیة المتابع لك. 
یتم   أثناء الحمل.  19-قاح نوفافاكس المضاد لكوفیدیوجد سجل للتعرض للحمل یراقب نتائج الحمل لدى النساء الالئي تلقین ل

أثناء الحمل على التسجیل في السجل من خالل زیارة   19-تشجیع النساء اللواتي تم تطعیمھن بلقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
https://c-viper.pregistry.com/ . 

 
 ؟ 19-یحتوي على فیروس كوفید 19-ھل لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید

 . 19-وال یمكن إعطائك فیروس كوفید  SARS-CoV-2على فیروس   19-ال. ال یحتوي لقاح نوفافاكس المضاد لكوفید
 

 احتفظ ببطاقة التطعیم 
إذا تلقّیت جرعتك األولى، فسوف تحصل على بطاقة تطعیم تبیّن متى یجب علیك العودة لتلقّي جرعتك الثانیة من لقاح 

 تذكّر إحضار بطاقتك معك عند العودة.  .19-فاكس المضاد لكوفید نوفا
 

 معلومات إضافیة 
لالطّالع على   إذا كانت لدیك أسئلة، فتفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني أو االتصال على رقم الھاتف الوارد أدناه.

 .أحدث ورقة حقائق، یُرجى مسح رمز االستجابة السریعة ضوئیاً الوارد أدناه

الموقع اإللكتروني للقاح نوفافاكس المضاد  
 19-لكوفید

 رقم الھاتف 

www.NovavaxCovidVaccine.com 
 

 
 

 
 
 

1-844-

NOVAVAX (1-

844-668-2829) 

http://www.novavaxcovidvaccine.com/
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 كیف یمكنني معرفة المزید؟ 
 اللقاح اطرح ما تشاء من األسئلة على مقدم  •
تفّضل بزیارة الموقع اإللكتروني لمراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا على العنوان التالي:   •

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
إللكتروني على العنوان التالي:  تفّضل بزیارة موقع إدارة الغذاء والدواء ا •

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- 
regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization 

 بمسؤولي الوالیة أو دائرة الصحة العامة المحلیة اتصل  •

 أین سیتم تسجیل معلوماتي الخاصة بالتطعیم؟
) التابع لوالیتك/والیتك القضائیة  IISقد یدرج مقدم خدمة التلقیح معلوماتك الخاصة بالتلقیح في نظام معلومات التحصین (

لمزید من   لقاح عند العودة لتلقي الجرعة الثانیة من اللقاح.إذ سیضمن ھذا تلقیك نفس ال المحلیة أو في أي نظام آخر مخصص.
المعلومات حول أنظمة معلومات التحصین، تفضل بزیارة:  

https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html . 
 

 ؟ 19-إعطاء اللقاح نظیر تلقي لقاح كوفیدھل سأتحّمل أي رسوم 
ال، في ھذا الوقت، ال یمكن لمقدم الخدمة أن یفرض علیك رسوًما مقابل جرعة اللقاح وال یمكن تحصیل رسوم نظیر إعطاء  

ومع ذلك، قد یطلب مقدمو اللقاحات التعویض المناسب من برنامج   فقط. 19-اللقاح أو أي رسوم أخرى إذا تلقیت لقاح كوفید
،  Medicaid، برنامج Medicareلمتلقي اللقاح (التأمین الخاص، برنامج  19-أو خطة تغطي رسوم إعطاء لقاح كوفید

 لمتلقي اللقاح غیر المؤّمن علیھم).  HRSA COVID-19 Uninsured Programبرنامج 
 

 أین یمكنني اإلبالغ عن حاالت االحتیال المشتبھ بھ؟ 
التابع لمراكز مكافحة األمراض   19-أي انتھاكات محتملة لمتطلبات برنامج لقاحات كوفید یتم تشجیع األفراد الذین یعلمون ب

والوقایة منھا على اإلبالغ عنھا إلى مكتب المفتش العام بوزارة الصحة والخدمات اإلنسانیة األمریكیة، من خالل االتصال 
 . TIPS.HHS.GOVأو الموقع اإللكتروني  HHS-TIPS-800-1على الرقم 

 
 برنامج تعویض إصابات التدابیر المضادة؟ ما 

)  Countermeasures Injury Compensation Program, CICPبرنامج تعویض إصابات التدابیر المضادة (
عبارة عن برنامج فدرالي قد یساعد على دفع تكالیف الرعایة الطبیة وغیرھا من النفقات المحددة ألشخاص ُمعیّنین تعّرضوا  

  CICPوبشكل عام، یجب تقدیم مطالبة إلى برنامج  ة عن أدویة أو لقاحات معیّنة، بما في ذلك ھذا اللقاح.إلصابة خِطرة ناجم 
لمزیٍد من المعلومات عن ھذا البرنامج، تفّضل بزیارة   ) من تاریخ تلقي اللقاح.1في غضون عام واحد (

www.hrsa.gov/cicp/ 2427-266-855-1على الرقم    أو اتصل . 
 

 )؟ EUAما ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ (
ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ عبارة عن آلیة لتسھیل توافر واستخدام المنتجات الطبیة، بما في ذلك اللقاحات، أثناء 

وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة ترخیص  یدعم إعالن  الحالیة. 19-حاالت الطوارئ الصحیة العامة، مثل جائحة كوفید
-االستخدام في حاالت الطوارئ بأن ھناك ظروفًا تبرر االستخدام الطارئ لألدویة والمنتجات البیولوجیة أثناء جائحة كوفید

نتج  المنتج المعتمد لالستخدام في حاالت الطوارئ لم یخضع لنفس النوع من المراجعة من قِبل إدارة الغذاء والدواء كم . 19
 معتمد من إدارة الغذاء والدواء. 

قد تصدر إدارة الغذاء والدواء ترخیًصا لالستخدام في حاالت الطوارئ عند استیفاء معاییر معینة، والتي تشمل عدم وجود بدائل  
المتاحة والتي   باإلضافة إلى ذلك، یعتمد قرار إدارة الغذاء والدواء األمریكیة على مجمل األدلة العلمیة كافیة ومعتمدة ومتاحة.

أثناء الجائحة وأن الفوائد المعروفة والمحتملة للمنتج تفوق المخاطر   19-توضح أن المنتج قد یكون فعّاالً في الوقایة من كوفید
 . 19-یجب استیفاء كل ھذه المعاییر للسماح باستخدام المنتج أثناء جائحة كوفید المعروفة والمحتملة للمنتج. 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp
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الذي یبّرر استخدام   19-االستخدام في حاالت الطوارئ طوال مدة إعالن تصریح االستخدام الطارئ لكوفیدیسري تصریح 
 ھذا المنتج، إّال في حال إلغائھ أو سحبھ (بعدھا قد یتوقف استخدام المنتج). 
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امسح ھذا الرمز ضوئیًا لمعرفة أن صحیفة الحقائق ھذه قد تم  
توفیرھا لُمتلقّي اللقاح من أجل السجالت الطبیة  

 اإللكترونیة/أنظمة معلومات التحصین. 
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