مقاطعة لوس أنجلوس
لقاح كوفيد :19-أكاذيب وحقائق
تلق لقاحات كوفيد 19-ألنفسهم ولعائالتهم .ومن المهم أن
ال يزال العديد من األشخاص يف مقاطعة لوس أنجلوس يفكرون بشأن ي
يكون لدى الجميع معلومات طبية صحيحة حت يتخذوا القرار األفضل ألنفسهم ولعائالتهم.
ً
ً
ليس من السهل ً
دائما تحديد ما هو صحيح وما هو خطأ .إذا كنت تحاول اتخاذ قرار بشأن التطعيم أو تساعد صديقا متدداُ ،ي ى
رج
مراجعة الحقائق أدناه.
الكذبة ُ :1ط ِّورت اللقاحات برسعة بالغة ،وال يعرفون ما إذا كانت آمنة أم ال.
الحقائق :يمكن تصنيع هذه اللقاحات برسعة وتظل رغم ذلك آمنة لعدة أسباب.
•

•
•
•
•
•

التنفس الحاد (سارس)
كان للعلماء السبق ألنهم سبق لهم أن درسوا رفتوسات كورونا األخرى ،مثل متالزمة االلتهاب
ي
ومتالزمة ر
نوع لقاحات كوفيد 19-المستخدمة يف الواليات المتحدة ،أال وهما
الشق األوسط التنفسية ر
(متس) .كما درسوا ي
الفتوسية.
لقاحات الحمض النووي الريبوزي المرسال (الرنا المرسال) ولقاحات الناقالت ر
الكثت من األموال والموارد لتطوير اللقاحات وهو ما سهل تعاون العلماء.
خصصت الحكومة
ر
الت بدأت بشعة لحرص الناس عىل
وه التجارب ي
استخدم الباحثون الشبكات الموجودة إلجراء تجارب لقاح كوفيد ،19-ي
المشاركة فيها.
أعطت إدارة الغذاء والدواء ومراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها األولوية لمراجعة لقاحات كوفيد 19-وترخيصها.
لقاج الرنا المرسال (فايزر وموديرنا) أرسع من اللقاحات التقليدية.
ُصنع
ي
ُ
نفذت بعض مراحل تطوير اللقاحات وإنتاجها يف الوقت نفسه وليس بشكل متتال .عىل سبيل المثال ،بدأ التصنيع بينما كانت
التجارب الشيرية ال تزال جارية مع اتباع كافة خطوات صنع لقاح جديد والتأكد من سالمته وعدم تجاوز أي خطوات.

يكف عن األعراض الجانبية طويلة المدى.
الكذبة  :2ال نعرف ما ي
العلم لكيفية عمل اللقاحات أن تسبب لقاحات كوفيد 19-يف أي أعراض جانبية طويلة المدى أمر بعيد
يخبنا الفهم
الحقائق :ر
ي
االحتمال.
الت قد تسبب مشكلة صحية طويلة األمد نادرة بعد أي لقاح حيث أظهرت مراقبة اللقاحات السابقة أن
الخطتة
األعراض الجانبية
ر
ي ً
تلق اللقاح .طلبت إدارة الغذاء والدواء األمريكية دراسة كل لقاح من
األعراض الجانبية قد تحدث عادة يف غضون ستة أسابيع من ي
لقاحات كوفيد 19-لمدة ثمانية أسابيع عىل األقل بعد الجرعة النهائية.
الت
بالمقارنة ،قد تسبب عدوى كوفيد 19-العديد من األمراض طويلة األمد ،تتضمن متالزمة ما بعد كوفيد (أو كوفيد طويل األمد) ،ي
قد تصيب من يعانون من أعراض خفيفة أو من لم تظهر عليهم أي أعراض عىل اإلطالق.
ر
األكت رصامة يف مجال سالمة اللقاحات يف تاري خ الواليات المتحدة .ويتضمن ذلك استخدام
ال تزال لقاحات كوفيد 19-قيد المراقبة
كل من األنظمة الجديدة والقائمة للتحقق من أن اللقاح آمن.
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لقاح كوفيد :19-أكاذيب وحقائق
الت ظهرت يف غضون أيام أو أسابيع قليلة من
ساعد استخدام أنظمة مراقبة السالمة هذه يف تحديد بعض األعراض الجانبية النادرة ،ي
غت عادي (تجلط الدم مع متالزمة نقص
التطعيم .حيث أبلغ بعض من تلقوا لقاح جونسون آند جونسون عن جلطات دموية ونزيف ر
العصت) .كما أبلغ بعض من تلقوا لقاح فايزر أو موديرنا عن التهاب يف القلب
الصفائح) ومتالزمة جوليان باري (مرض يصيب الجهاز
ىي
خطتة للغاية ،إال أنها نادرة للغاية .من المرجح
وبطانة القلب (التهاب عضلة القلب والتهاب التامور) .رغم أن هذه األمراض قد تكون
ر
ر
الطبيع ،ومتالزمة جوليان باري ،والتهاب عضلة القلب والتهاب
غت
أن تتسبب عدوى كوفيد 19-يف أمراض
خطتة  -بما فيها التخت ر
ر
ي
التامور.
يمكنك معرفة المزيد من خالل زيارة صفحة ويب أمن لقاحات كوفيد 19-من مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها.

الفبوس المسبب لكوفيد 19-وقد تمرضك.
الكذبة  :3اللقاحات بها ر
الفبوس المسبب لكوفيد 19-بأي شكل من األشكال وال يمكنها إصابتك بمرض كوفيد-
الحقائق :ال يحتوي أي من اللقاحات عىل ر
.19
ر
يعت هذا أنك أصبت بالعدوى من شخص آخر قرب وقت التطعيم .قد يستغرق ظهور
إذا أصبت بكوفيد 19-مبارسة بعد التطعيم ،ي
األعراض حت ً 14
يوما بعد إصابتك بالعدوى .لذلك ،إذا أصبت بالعدوى قبل التطعيم ر
مبارسة ،فقد ال تمرض إال بعد حصولك عىل
اللقاح.
ً
ً
ً
قد تصاب بالعدوى أيضا بعد التطعيم ألن جسمك يستغرق وقتا لبناء المناعة .ورغم أن اللقاحات فعالة جدا فال يوجد لقاح فعال
بنسبة .٪100
ً
يبت الجسم
يصاب الناس أحيانا بالحىم أو يشعرون بالتعب لمدة يوم أو ر
تلق اللقاح .هذه آثار جانبية طبيعية للقاح ،حيث ي
يومي ًبعد ي
ً
وتختق يف غضون أيام قليلة.
الفتوس .ال تدوم هذه األعراض طويال
المناعة ،وليس مرضا يسببه ر
ي
ُ
ى
القريبي منه.
فبوس كوفيد 19-ويصيب
الكذبة  :4عندما يتلف شخص ما لقاح كوفيد ،19-يطلق ر
ر
فبوس كوفيد 19-بأي شكل من األشكال .ال
الحقائق :ال تحتوي أي من اللقاحات الثالثة المرصح بها يف الواليات المتحدة عىل ر
ى
الفبوس.
تلف اللقاح يف إطالق ر
يمكن أن يتسبب ي
ُ ً
ً
وس
ال توجد طريقة يمكن للقاحات كوفيد 19-أن تصيب شخصا ر
بالفتوس المسبب لكوفيد19-أو تجعله معديا .قد يحدث تناثر رفت ي
الفتوس ،إال أن اللقاحات الثالثة المرصح بها يف الواليات المتحدة ال تحتوي
عقب اللقاح إذا احتوى اللقاح عىل نسخة ضعيفة من ر
ً
عىل رفتوس كوفيد 19-بأي شكل من األشكال ،أي ال تتضمن رفتوسا قد يتناثر منها .يساعد الحصول عىل لقاح كوفيد 19-يف تقليل
ً
بفتوس كوفيد ،19-فال يمكنك رنته أو ر
نشه لآلخرين.
احتماالت اإلصابة ب كوفيد .19-وإذا لم تكن مصابا ر
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يعن أنها قد تؤثر عىل جيناتنا.
الكذبة  :5تستخدم هذه اللقاحات مادة وراثية لمحاربة ر
الفبوس ،وهو ما ي
تغب جيناتك.
الفبوس ،لكنها ال ر
الحقائق :تستخدم هذه اللقاحات مادة وراثية ترشد جسمك لكيفية محاربة ر
الشوك الموجود
وتي
ى
الريت الموجود يف لقاح كوفيد 19-خاليا الجسم بكيفية بناء جزء من ال ىت ر
ي
يخت الحمض النووي أو الحمض النووي ى ي
وه خطوة رصورية لنظام المناعة يف الجسم لبناء استجابته .يعقب هذا قيام جهاز المناعة بتطوير األجسام
يف رفتوس كوفيد ،19-ي
ً
المضادة وإعداد الخاليا المناعية لمحاربة رفتوس كوفيد 19-إذا تعرض له الشخص الحقا.
ً
وبالتاىل ال يمكنه
يحتوي لقاحا فايزر وموديرنا عىل الرنا المرسال ،الذي ال يدخل أبدا إىل نواة الخلية حيث يوجد حمضنا النووي،
ي
ُ
ً
تغيته بحيث
للفتوسات الغدية يحتوي عىل الحمض النووي ويستخدم رفتوسا جرى ر
تغيته .لقاح جونسن آند جونسون لقاح مضاد ر
ر
ال يمرضنا وال يتكاثر .ال يمكن أن يتحد الحمض النووي الموجود يف اللقاح مع حمضنا النووي (أو الكروموسومات) ألن اللقاح ال يحتوي
للفتوسات القهقرية) الذي يربط الحمض النووي ً
معا.
عىل اإلنزيم (المسىم اإلنزيم المدمج ر
ى
كات.
الكذبة  :6تحتوي اللقاحات عىل رقاقة دقيقة تستخدم لتتبع تحر ي
الحقائق :ال توجد رقائق دقيقة أو أي نوع من أجهزة التتبع يف لقاحات كوفيد.19-
االجتماع
بكثت حت من أصغر رقاقة دقيقة .بدأت هذه الكذبة عىل وسائل التواصل
اإلبرة المستخدمة إلعطاء لقاح كوفيد 19-أصغر ر
ي
وتزعم أن المؤسس المشارك ر
لشكة مايكروسوفت ،بيل جيتس ،يريد تتبع األشخاص من خالل غرس رقاقات دقيقة فيهم .دحضت
عت اإلنتنت ،يصعب إيقاف هذه القصة حت
مؤسسة بيل وميليندا جيتس هذا االدعاء وأكدت أنه خاط .مثل العديد من األكاذيب ى
بعد أن ثبت خطئها مر ًارا وتكر ًارا.

تبف اإلبرة ف ذراعك بعد أن ى
الكذبة  :7ى
تتلف اللقاح.
ي
ى
ى
"تختف" ألنها تعود إىل داخل المحقنة أو الخزان بعد الحقن.
تلف اللقاح ،بل
ي
الحقائق :ال تبف اإلبرة يف ذراعك بعد ي
ُ
تلق اللقاح .ما تراه يف الواقع هو إبرة قابلة للسحب أثناء
ربما تكون قد شاهدت مقطع فيديو تظهر بقاء إبرة داخل ذراع الشخص بعد ي
عملها .تعمل المحاقن ذات اإلبر القابلة للسحب عن طريق سحب اإلبرة إىل داخل فوهة المحقنة ،أو يف خزان عىل جانب المحقنة،
بعد إعطاء اللقاح .يستخدم العاملون يف مجال الرعاية الصحية هذه األنواع من المحاقن لتجنب وخز اإلبر.
ً
ً
ً
جداً .
صغتتان جدا ،فقد ال تشعر
نظرا ألن اإلبرة والجرعة
صغتة
اإلبرة المستخدمة يف لقاحات كوفيد 19-رفيعة جدا وكمية اللقاح
ر
ر
تلق
باإلبرة أو اللقاح وهو يدخل يف ذراعك .قبل أن تتلق اللقاح ،يمكنك رؤية السائل
ي
الصاف داخل المحقنة واإلبرة يف نهايتها .بعد ي
اللقاح ،ستى أنه لم يتبق سائل وأن اإلبرة داخل فوهة المحقنة (أو الخزان).
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مقاطعة لوس أنجلوس
لقاح كوفيد :19-أكاذيب وحقائق
ى
تلف اللقاح.
الكذبة " :8اختبار المغناطيس" دليل عىل ترك رقاقة أو إبرة يف ذراعك بعد ي
الحقائق :هذه مجرد خدعة تهدف إىل خداعك.
ُ
ً
مغناطيسا يلتصق بأذرع البعض يف مكان تلقيهم اللقاح يف محاولة إلثبات
االجتماع تظهر
توجد مقاطع فيديو عىل وسائل التواصل
ي ُ
أن اللقاحات تحتوي عىل رقائق دقيقة أو أن إبرة قد تركت داخل الجسم .هذه مجرد خدعة.
بشيط الصق أو مرهم .حت أن ضغط مغناطيس أو عملة معدنية بقوة عىل ر
يمكن بسهولة جعل المغناطيس يلتصق بالجلد ر
بشتك
ً
كبتة جدا بحيث ال يمكن وضعها يف اإلبرة المستخدمة
قد يجعلها تلتصق .باإلضافة إىل ذلك ،كمية المعدن الالزمة لجذب المغناطيس ر
إلعطاء لقاح كوفيد.19-

الكبى" تسىع لكسب المال وتدفع لألطباء ليقولوا إن
الكذبة  :9ال يمكنك الوثوق فيمن صنعوا هذه اللقاحات " .رشكات األدوية ر
منتجاتها آمنة.
الحقائق :كانت عملية تطوير هذه اللقاحات شفافة ووفرت من المعلومات والبيانات للعلماء المستقلي والجمهور ر
أكب مما توفر
ر
يف أي وقت مض.
ُ
ُ
ر
الت تضع الرب ح قبل السالمة ،طورت هذه اللقاحات تحت مرأى ومسمع من الجمهور ون رشت
رغم وجود أمثلة مروعة لشكات األدوية ي
يعت أن اللقاحات آمنة وفعالة) يمكن ألي شخص أن يطلع عليها.
مراجعات حول أمان اللقاح وفعاليته (ما ي
ً
ً
واسعا من المجموعات الطبية ،بما يف ذلك بعض
طبيي من أماكن متنوعة يف أنحاء البالد يمثلون طيفا
يشمل من راجعوا األبحاث قادة
ر
من ناضلوا بشدة ضد العنرصية الطبية .ال يتقاضون رواتبهم مقابل هذا العمل ويشاركون يف التحقق من جودة البحث وضمان حماية
الت يعملون فيهاُ ،ي ى
ون
اإلنصاف يف جميع مراحل العملية .للحصول عىل قائمة بأسماء المر ر
رج زيارة الموقع اإللكت ي
اجعي واألماكن ي
عت اإلنتنت ومشاهدة بعض اجتماعات
للجنة االستشارية لممارسات
التحصي .يمكنك معرفة المزيد عنهم من خالل البحث عنهم ى
ر
عت اإلنتنت.
اللجنة ى
ُ
ى
حقيف عىل أنه آمن.
والالتينيي فقط ألنه ال يوجد دليل
الكذبة  :10يعىط اللقاح لمجتمعات السود
ر
ي
ُ
ُ
والالتينيي فقط ،لكن يشجعوا عىل الحصول عىل اللقاح ألن لديهم معدالت أعىل
الحقائق :لم يعط اللقاح لمجتمعات السود
ر
من العدوى ،ى
والبقيد ،والوفاة جراء كوفيد.19-
ُ
غت أخالقية عرضت
هذا القلق مفهوم .يف
أجتوا عىل اختبار األدوية أو اإلجراءات الطبية بموجب ممارسات ر
الماض ،خدع الملونون أو ى
ي
صحتهم للخطر.
المتطوعي من السود
اختتت اللقاحات الثالثة المتوفرة يف الواليات المتحدة عىل مجموعات سكانية متنوعة و ُبذلت جهود إلدراج
ى
ر
والالتينيي بأعداد تمثل عدد السكان للتأكد من أن اللقاحات آمنة وفعالة يف تلك المجموعات للحيلولة دون أن تقع هذه المجموعات
ر
الطت أو العنرصية.
فريسة لإلهمال ى ي
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والالتينيي للحصول عىل لقاحات كوفيد19-
يعمل األطباء وبرامج الصحة العامة بجد للتأكد من تساوي فرص مجتمعات السود
ر
األصليي ،من أعىل معدالت اإلصابة ،والتقيد يف المستشق،
األصليي وسكان هاواي
األمريكيي
يعان المنتمون إليها ،إىل جانب
ر
ر
ر
حيث ي
والوفاة جراء كوفيد .19-لذا ،ترى لوحات إعالنية أو تسمع إعالنات تشجع هذه المجتمعات عىل التطعيم.
ر
ً
الت يواجهها
ترغب مقاطعة لوس أنجلوس أن تتاح لهذه المجتمعات األكت ترصرا فرصة التطعيم يف أرسع وقت ممكن ألن األخطار ي
ر
رج قراءة ما تستطيع بشأن اللقاحات من مصادر موثوقة.
والالتينيي مرتفعةُ .ي ى
المطلعي الذين
استش
سكان لوس أنجلوس من السود
ر
ر
الصيدىل – واطرح عليهم أسئلتك ومخاوفك .أسئلتك مهمة وتستحق إجابات من أفراد
تثق بهم – طبيبك ،أو مدرس العلوم ،أو
ي
واسع المعرفة.
موثوقي
ر
ي

الكذبة  :11لن أحتاج إىل اللقاح إذا أصبت بالفعل بكوفيد.19-
الحقائق :يوص األطباء والعلماء بأن ى
تتلف اللقاح ،ى
حن لو سبق إصابتك بالفعل بكوفيد ،19-ألن اللقاح يوفر حماية أفضل
ي
وأطول.
لتوفت حماية أفضل
الت تحصل عليها بعد إصابتك بكوفيد .19-سيؤدي التطعيم إىل تعزيز مناعتك
ر
ه الحماية ي
المناعة الطبيعية ي
ر
ر
وأطول ضد كوفيد .19-يف الواقع ،وجدت دراسة حديثة أن من لم يتلقوا اللقاح كانوا أكت عرضة بأكت من الضعف لإلصابة مرة أخرى
ً
للفتوس مثل متحور دلتا الذي ربما لم يكن
مقارنة بمن لم يتلقوا اللقاح .يساعد التطعيم أيضا عىل الحماية من األشكال المعدية ر
ً
موجودا عندما أصبت بالعدوى ألول مرة .سيقلل التطعيم من فرص إصابتك بكوفيد 19-مرة أخرى.

معارص اإلجهاض وأرى أنه ليس من الصواب
الكذبة  :12تحتوي لقاحات كوفيد  19-عىل خاليا جنينية مجهضة .وأنا من
ي
التطعيم ألن اللقاحات تحتوي عىل خاليا جنينية مجهضة.
الحقائق :ال يحتوي أي من اللقاحات المرصح بها يف الواليات المتحدة عىل أي خاليا أو أنسجة جنينية.
عام  1973و 1985يف تطوير ،أو اختبار ،أو
المختتات من خاليا
استخدمت سالالت خاليا جنينية صنعت يف
ى
عمليت إجهاض أجريتا ي
ي
إنتاج لقاحات كوفيد ،19-ولم يكن مصدرها أي خاليا جنينية من إجهاض حديث أو إجهاض لغرض تطوير اللقاح.
• لم تستخدم ررسكتا فايزر وموديرنا أي سالالت خاليا جنينية لتطوير أو إنتاج لقاحات كوفيد ،19-لكنهما استخدما بالفعل
خط خاليا جنينية ف االختبارات المعملية ،قبل اختبار لقاحيهما عىل ر
البش.
ي
• استخدمت ررسكة جونسون آند جونسون ساللة خاليا جنينية لتطوير واختبار لقاح كوفيد ،19-كما تستخدمها يف إنتاج
اللقاح.
ً
تلق
• راجعت الكنيسة الكاثوليكية استخدام الخاليا الجنينية لغرض إنتاج لقاحات كوفيد 19-وذكرت أنه "من المقبول أخالقيا ي
الت استخدمت سالالت خلوية من األجنة المجهضة يف عمليات البحث واإلنتاج".
لقاحات كوفيد 19-ي
إذا كانت هذه المشكلة مصدر قلق لك ،نشجعك عىل االطالع عىل وثيقة لقاح كوفيد 19-وسالالت الخاليا الجنينية بعناية حت تتخذ
رً
تلق اللقاح.
قر ًارا
مستنتا بشأن ي
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مقاطعة لوس أنجلوس
لقاح كوفيد :19-أكاذيب وحقائق
الكذبة  :13ال نعرف مكونات لقاحات كوفيد19-
الحقائق :مكونات اللقاح متاحة ألي شخص لالطالع عليها.
تختلف مكونات اللقاحات الثالثة المتوفرة ف الواليات المتحدة حسب ر
الشكة المصنعة .توجد قوائم المكونات لكل لقاح يف الملحق
ي
(جيم) عىل صفحة ويب االعتبارات الشيرية المؤقتة الخاصة بمراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية منها الستخدام لقاحات كوفيد-
ً
لتحفت جهاز المناعة ،فإن المكونات أساسية جدا .بعض المكونات لها أسماء كيميائية علمية،
 .19برصف النظر عن المادة الوراثية
ر
ً
تعان من حساسية تجاه أيا منها.
ولكن إذا بحثت عنها ،ستجد أنها أمالح ،وسكريات ،ودهون وجميعها آمنة إال إذا كنت ي
وه خالية من أي
ال يحتوي أي من اللقاحات المتوفرة يف الواليات المتحدة عىل البيض ،أو
ر
الجيالتي ،أو المطاط ،أو المواد الحافظة .ي
معادن مثل الحديد ،والنيكل ،والكوبالت ،والليثيوم ،وسبائك األرض النادرة ،وكذلك تخلو من أي منتجات مصنعة مثل اإللكتونيات
الدقيقة ،أو األقطاب الكهربائية ،أو األنابيب النانوية الكربونية ،أو أشباه الموصالت النانوية.
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