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 أظهر التطعيم ضد كوفيد19- فعالية كبرية يف الوقاية
 ضد املرض وهو وسيلة مهمة ملكافحة الجائحة. الجمع

 بني التطعيم ولبس القناع والتباعد االجتامعي أفضل
 حامية ضد كوفيد19-. هذه املعلومات مستقاة من

.إدارة الصحة العمومية لوالية ماسشوستش

 األعراض الشائعة التي تعترب عادية بعد التطعيم هي:
 آالم يف الذراع، احمرار، تورم، تعب، صداع، اآلم يف

 العضالت، حمى، غثيان، قشعريرة . إذا شعرت بأعراض
 أخرى أو دامت هذه األعراض أكرث من بضعة أيام

.اتصل بطبيبك الخاص



 تستطيع أخذ التطعيم حتى لو مل يكن لديك تأمني،
 بطاقة هوية، رخصة سياقة أو رقم ضامن إجتامعي.

.هذه الوثائق ليست مطلوبة

 إذا تم رفضك ألخذ التطعيم أو صادفتك مشاكل أخرى
  اتصل من فضلك باملّدعي العام إدارة الحريات املدنية

2917-963-617  او ارفع دعوى عىل النت هنا
https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.

 إذا طَلب أحد منك تأمينك، بطاقة هوية، رخصة سياقة
 أو رقم ضامن إجتامعي فلك الحق يف الرفض. لست

 ُملزما بإظهار هذه الوثائق ألخذ التطعيم يف والية
.ماسشوتسش



 ال يؤثر أخذك التطعيم عىل وضعك القانوين كمهاجر. 
 أكدت الحكومة الفيدرالية أن العالج ضد كوفيد19-
 )مبا فيها التطعيم( ال يعترب وسيلة لتحديد الوضعية

.القانونية للمهاجر



 التطعيم مجاين لكل االشخاص فوق 16 سنة الذين
 يعيشون، يعملون ويدرسون يف ماسشوتسش بمن

 فيهم املهاجرين الغري رشعيني. ويُعطى التطعيم مجانا
 للكل عىل حساب الحكومة الفيدرالية. ال تحتاج أن

 يكون لديك تأمني ألخذ التطعيم. لن يُطلب منك رقم
.بطاقة االئتامن لحجز موعد ألخذ التطعيم

 إذا تم رفضك ألخذ التطعيم أو صادفتك مشاكل أخرى
  اتصل من فضلك باملّدعي العام إدارة الحريات املدنية

  2917-963-617  او ارفع دعوى عىل النت هنا
https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint.



 عليك أخذ التطعيم حتى لو أٌصبت سابقا مبرض
 كوفيد19-. إذا كانت نتيجة مسح كوفيد19- إيجابية
 عليك االنتظار حتى انتهاء فرتة العزل ألخذ التطعيم،
 عادة 10 أيام بعد ظهور األعراض  ويف حالة مل تظهر

 لديك أعراض انتظر 10 أيام بعد إيجابية نتيجة
.االختبار



 سيكون ملف تطعيمك محفوظا ولن يكشف. تحتفظ
 إدارة الصحة العمومية مبلف إلكرتوين لكل شخص
 تلّقى تطعيم ضد كوفيد19-. تبقى قاعدة بيانات

 التطعيم رسية مثل ملف املريض مع طبيبه الخاص.
 إذا شئت أن تُظهر وثائق )تأمني، بطاقة هوية،  رخصة
.سياقة، رقم تأمني اجتامعي( ستُحرتم رسية معلوماتك
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