
 

 تحديث: فيرمونت توقف استعمال لقاح جونسون آند جونسون مؤقتًا

والوقاية منها )،      4-13-  21يوم الثالثاء • والدواء )CDCأعلن مركز مكافحة األمراض  ( FDA( وإدارة الغذاء 

المستجد )كوفيدباإليقاف المؤقت الستعم  توصية ( جونسون آند جونسون عقب اإلبالغ عن  19-ال لقاح فيروس كورونا 
ماليين جرعة    6.8%( في الواليات المتحدة من نوع شديد من تجلط الدم بعد إعطاء أكثر من 0.00009ست حاالت )

 من لقاحات جونسون آند جونسون في الواليات المتحدة.  

 يوًما بعد تلقي لقاح جونسون آند جونسون.   13-6عاًما خالل    48-18مارهن حدثت الحاالت الست كلها لدى نساء أع •

إلى اليوم، ال توجد حاالت معروفة من هذا النوع من تجلط الدم بين األشخاص الذين تلقوا تطعيم جونسون آند  •
 جونسون في فيرمونت.  

شخاص، لكن مركز مكافحة األمراض  بالرغم من أن مشكلة تجلط الدم الخطيرة ظهرت لدى عدد محدود للغاية من األ •

)CDCوالوقاية منها ) والشفافية في كل خطوة من الطريق.  FDA( وإدارة الغذاء والدواء   ( ملتزمان بسالمة اللقاح 

(، ومجموعة من خبراء الطب  ACIPأبريل، سوف تجتمع اللجنة االستشارية لممارسات التمنيع )  14يوم األربعاء،  •
 ميع البيانات المتاحة وتقديم التوصيات. وهذا االجتماع مفتوح للعامة.  والصحة العامة، لمراجعة ج

كان هذا اإليقاف المؤقت ضروريًا لمنح اللجنة االستشارية الوقت الالزم لالجتماع. كما يمنح مركز مكافحة األمراض  •

)CDCوالوقاية منها ) ئل بشأن أعراض تخثر ( والواليات الوقت الالزم إلرسال الرساFDA( وإدارة الغذاء والدواء 
وللسماح لمتخصصي   الدم المحتملة التي ينبغي البحث عنها لمدة أسبوع أو أسبوعين تقريبًا بعد الحصول على اللقاح، 

 الرعاية الصحية بتعلم كيفية تقييم هذه الحالة النادرة وعالجها. 

ببعض اآلثار الجانبية المؤقتة لفترة قصيرة بعد الحصول ع • لى اللقاح، مثل الصداع وأوجاع  من الشائع الشعور 

والحمى.   العضالت والقشعريرة 

( جونسون آند جونسون خالل الشهر 19-على الرغم من ذلك، لو أنك تلقيت لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد •
فاتصل بمقدم رعايتك  -حالة شديدة من الصداع، أو المغص أو ألم الساق، أو ضيق تنفس الماضي وتعاني من  

بعد الحصول على اللقاح مباشرةً. واطلب العالج فوًرا.  الصحية    ال تحدث هذه األعراض 

ند جونسون حتى إلى أن نعرف المزيد، فإننا نتواصل مع األشخاص الذين لديهم مواعيد من أجل لقاح جونسون آ •
 إلعادة تحديد مواعيد لهم. أبريل،    23،  الجمعة

تحديد مواعيد  على نظام التسجيل التابع للوالية  يد هذا األسبوع سوف يُعرض على سكان فيرمونت الذين لديهم مواع •

من جرعتين في تاريخ الحق. وبمجرد أن نعرف المزيد عن موعد إتاحة جونسون آند   أخر أخرى للحصول على لقاح
 جونسون مجددًا، فإننا نتوقع أن يكون بمقدور األشخاص البدء في تحديد مواعيد من أجل لقاح جونسون آند جونسون. 

وسنتشارك التحديثات على  سنواصل العمل مع شركائنا الفيدراليين وفي الوالية لفهم ما يعنيه هذا لسكان فيرمونت •

 وسائل التواصل االجتماعي بمجرد حصولنا على معلومات جديدة.

إذا كنت تواجه صعوبة في حجز موعد جديد عبر اإلنترنت، فقد نتمكن من مساعدتك على حجز موعد أقرب من خالل  •
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