
 عيادات إعطاء لقاح جونسون آند جونسون في والية فيرمونت فتح أبواب  إعادة 

والوقاية منها بأن خطر اإلصابة بالجلطات الدموية نادر  للغاية ابناءً على النتائج التي توصّلت إليها مركز مكافحة األمراض 

وقد اتُخذ  . ستستأنف استخدام لقاحات جونسون آند جونسونأعلنت إدارة الصحة بوالية فيرمونت أنها  -تون، فيرمونت  ينجبرل

والوقاية منها بأن لجنته االستشارية قد ثبت   والدواء ومركز مكافحة األمراض  القرار عقب اإلعالن الصادر عن إدارة الغذاء 
 . أبريل١٣لديها أن استخدام اللقاح آمن وفعال، وأنه يمكن إنهاء فترة اإليقاف المؤقت التي فُرضت من يوم 

يسعدنا إتاحة هذا اللقاح مرة أخرى لحماية سكان فيرمونت من فيروس : "وقد صّرح مفوض الصحة الدكتور مارك ليفين قائالً 

أحث كل شخص ُمستحق تلقي اللقاح في أقرب وقت ممكن باستخدام أي لقاح "، قائال  وأضاف(". ١٩-كوفيد)كورونا المستجد 

 ". متاح ومناسب له

عاًما أو أكبر التسجيل اآلن لدى العيادات التي توفر لقاح جونسون آند   ١٨بإمكان سكان فيرمونت الذين يبلغون من العمر 

إذا . MyVaccine/healthvermont.govللتسجيل وحجز موعد، تفضل بزيارة  . جونسون المكون من جرعة واحدة

سكان . للحصول على خدمات الترجمة الفورية 1واضغط على الرقم    7878-722-855احتجت إلى مساعدة، فاتصل بالرقم  

 . عاًما مؤهلون لتلقي لقاح فايزر فقط 17و  16فيرمونت الذين يبلغون من العمر 

يقع على قائمة أولوياتنابينما كانت فترة االنقطاع : "ليفين قائالً . وقد صّرح د من "وأضاف، ". مؤسفة، لكن ضمان آمان اللقاح 

هذا هو الجانب التطبيقي   -منظور الصحة العامة، كانت اإلجراءات التي اتُخذت لإليقاف المؤقت وإجراء الدراسات مناسبة تماًما 

 ". نحن مسؤولون عن ضمان ثقة الناس في هذا اللقاح، وجميع اللقاحات. من العلم

انضمت فيرمونت إلى معظم الواليات األخرى في قرار اإليقاف المؤقت الستخدام اللقاح بناءً على توصية مركز مكافحة  
بالجلطات الدموية والوقاية منها عقب بضعة بالغات بإصابة متلقي اللقاح  وقد أعلن مسؤولو الصحة الفيدراليون   . األمراض 

االستشارية لممارسات التحصين التابعة لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها قرار اإليقاف المؤقت إلتاحة الوقت للجنة  
 . لمراجعة البيانات اإلضافية بشأن اآلثار الجانبية المبلغ عنها

ليفين أنه أثناء فترة اإليقاف المؤقت، تم تزويد مقدمي الرعاية الصحية بوالية فيرمونت بالمعلومات واإلرشادات حول . وقال د

 . وسوف يتواصل تزويدهم بما يستجد من هذه اإلرشادات . الجلطات الدموية المحتملة والعالج الطبي المناسب لهاأعراض  

وقد تضمنت البالغات التي أدت إلى . ماليين جرعة من لقاح جونسون آند جونسون في الواليات المتحدة ٨أُعطي ما يقارب 

وقد اكتُشفت (. CVST)ية يُطلق عليه الخثار الجيبي الوريدي المخي  اإليقاف المؤقت نوع نادر وحاد من الجلطات الدمو 

يتم اإلبالغ عن أي إصابات بهذه اآل. اإلصابات بعد مدة تصل إلى أسبوعين من تلقي اللقاح الجانبية في والية   عراض ولم 

. فيرمونت

والوقاية منها   اآلثار الجانبيةبالرغم من أن  المعنية نادرة للغاية، أوصت إدارة الغذاء والدواء ومركز مكافحة األمراض 
األشخاص الذين يتعرضون لنوبات حادة من الصداع أو المغص أو ألم الساق أو ضيق التنفس، خالل ثالثة أسابيع بعد الحصول 

 . الفورعلى  على لقاح جونسون آند جونسون، باالتصال بمقدم الرعاية الصحية  

https://www.healthvermont.gov/MyVaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list-question

