
 
 2022أ�ت��ر،  17

 
 المنشطة الثنائ�ة التكافؤ  19األسئلة الشائعة �شأن جرعات كوف�د 

 
ة  ) IDPHهيئة الصحة العامة ب�لينوي (أعدت  ة األسئلة الشائعة هذە الن�ش لتقدم فيها أحدث اإلجابات عن األسئلة المطروحة بخصوص آخر   ��ش

المنشطة الثنائ�ة التكافؤ. وهذە المعلومات مأخوذة من توجيهات هيئة الصحة العامة ب�لينوي، ومرا�ز مكافحة األمراض   19مستجدات جرعة كوف�د 
 )CDC  .كة�  )، والهيئات ال�ش

 
 من المستحق للجرعة الثنائ�ة التكافؤ؟ 

ي سن تتوفر ا
ف من لقاح   5لجرعات الثنائ�ة التكافؤ ل�ل من هو �ف أو   Modernaأعوام أو أ��ب و�كون قد تل�ت الجرعات األساس�ة (جرعتني

Pfizer  أو جرعة واحدة من ،J&J .( 
 

ي FDAأعلنت هيئة الدواء والغذاء (
 أعوام.   5لألطفال بدا�ة من سن  19عن ت��حها ب�عطاء أحدث لقاحات كوف�د  2022أ�ت��ر  12) �ف

ا.  11حىت   5لألطفال من سن  Pfizer-BioNTechيتوفر لقاح  •  عام�
ا.   17حىت  6لألطفال والشباب من سن  Modernaيتوفر لقاح  •  عام�
 . �شأن اللقاحات CDCأحدث مستجدات مرا�ز  للم��د من المعلومات عن االستحقاق، تفضل ب��ارة موقع  •

 
 ما فائدة الجرعة الثنائ�ة التكافؤ؟ 

وس األص�ي المسبب لمرض كوف�د  كل من�س� أحدث الجرعات بالجرعات "الثنائ�ة التكافؤ" ألنها تح�ي الشخص من  متحور  و   19الف�ي
 .  BA.5و BA.4ومن ضمنه السالالت المتحورة الفرع�ة منه  أوم�كرون،

 
 مىت أحصل ع� أحدث جرعة منشطة؟ 

ف �جب عل�ه أن  19كل من هو مستحق (انظر أعالە) ولم يتل�ت أي جرعات أساس�ة أو منشطة من لقاحات كوف�د  خالل الشه��ن الماضيني
ا  ، 19إذا سبقت لك اإلصابة بكوف�د �أخذ جرعته المنشطة.   ي   3ننصحك أن تنتظر أ�ض�

أشهر ع� األقل من وقت إصابتك بكوف�د قبل تل�ت
 اللقاح. 

 
 ؟ 19آخذ الجرعة المنشطة من أي ن�ع من لقاحات كوف�د  هل أستطيع أن 

الثنائ�ة التكافؤ المتوفرة ألخذ الجرعة   19أنه �مكن للفرد "خلط ومطابقة" أي لقاح من لقاحات كوف�د  CDCنعم. ح�ث �حت مرا�ز 
 المنشطة. 

 
 كم جرعة منشطة ثنائ�ة التكافؤ �حتاج إليها الفرد؟

. ة واحدة فقط بأخذ جرعة منشط  CDCتو�ي مرا�ز   ي الوقت الحا�ي
  �ف

 
 ماذا عن مر�ض نقص المناعة؟

 بأول أهم لك من أي شخص آخر. قم ب��ارة موقع مرا�ز  
ً

ا بنقص المناعة، فإن أخذ جميع جرعات كوف�د المنشطة أو� : CDCإذا كنت م��ض�
ض بنقص المناعة المتوسط أو الحاد  19�شأن لقاحات كوف�د  CDCتوجيهات مرا�ز    للم��د من التفاص�ل.  للمصابني

 
   من أين أحصل ع� هذە الجرعة المنشطة الثنائ�ة التكافؤ؟

والبحث عن توفر الجرعة المنشطة الثنائ�ة التكافؤ   www.vaccines.govلمعرفة أما�ن اللقاح الق��بة منك هو ز�ارة الموقع   أفضل ط��قة
 )bivalent booster  .( 

 
 الوقت؟المنشطة الثنائ�ة التكافؤ وجرعة اإلنفلونزا بنفس  19هل ينفع أن آخذ جرعة كوف�د 

 بل ُينصح بذلك.  –نعم   
 
 
 

 ، ومن ضمنها التوجيهات اإلرشاد�ة لالختبار والعالج، 19ألحدث المعلومات عن كوف�د 
وس كورونا قم ب��ارة   . )19(كوف�د  2019موقع هيئة الصحة العامة ب�لينوي �شأن ف�ي

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

