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 احصل على اللقاح.  
 أحضر هاتفك الذكي. 

 .v-safeابدأ استخدام 

 

 

 ؟ v-safeما هي 
V-safe   هي أداة على الهاتف الذكي تستخدم الرسائل النصية واستطالعات الويب لتوفير

(. ومن 19-عمليات تحقق مخصصة من الصحة بعد تلقيك لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد
( بسرعة إذا  CDC، يمكنك إبالغ مركز مكافحة األمراض والوقاية منها )v-safeخالل أداة  

(. وبناًء 19-د الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيدعانيت من أي آثار جانبية بع
على إجاباتك، قد يتصل بك شخص من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها للتحقق من 

بالحصول على جرعتك الثانية من لقاح فيروس كورونا   v-safeصحتك. وستُذكرك أداة 
 ( عند الحاجة. 19-المستجد )كوفيد

فهي  —التابعة لمركز مكافحة األمراض والوقاية منها تحدث فارقًا  v-safeمشاركتك في أداة 
 (.19-تساعد على الحفاظ على معدل أمان لقاحات فيروس كورونا المستجد )كوفيد

  كيف يمكنني المشاركة؟
-v(، يمكنك التسجيل في أداة 19-بمجرد حصولك على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد

safe   باستخدام هاتفك الذكي. المشاركة طوعية ويمكنك االنسحاب في أي وقت. وستتلقى
ظهًرا بالتوقيت المحلي. وإللغاء االشتراك، ما  2قرابة الساعة   v-safeرسائل نصية من أداة 

رسالة   v-safe" عندما ترسل لك أداة STOPسالة نصية مكتوب فيها " عليك إال إرسال ر
مرة أخرى بإرسال رسالة نصية مكتوب فيها  v-safeيمكنك أيًضا بدء أداة  .نصية

 "START ." 

 ؟ v-safeكم تدوم عمليات تحقق 
رسالة نصية كل يوم  v-safeخالل األسبوع األول بعد حصولك على اللقاح، سترسل لك أداة  

أسابيع. ومن   5للسؤال عن حالك. ثم ستتلقى رسائل تحقق مرة أسبوعيًا لمدة تصل إلى 
دقائق. إذا احتجت  5أقل من  v-safeالمفترض أن تستغرق إجابة األسئلة التي تطرحها 

أسابيع بحيث  6بعملية تحقق جديدة لمدة  v-safeفسوف تقوم أداة  لجرعة ثانية من اللقاح،
يمكنك التعبير عن تجربتك مع الجرعة الثانية من اللقاح أيًضا. سوف يتم التحقق من صحتك 

 شهًرا من جرعة اللقاح األخيرة. 12و 6و 3أيًضا بعد 

 هل معلوماتي الصحية بأمان؟
 محمية بحيث تبقى سرية وخاصة.*  v-safeنعم. معلوماتك الشخصية في  

ألنظمة المعلومات القائمة تحت إدارة مركز مكافحة األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء والوكاالت   v-safe* بقدر استخدام 
 الفيدرالية األخرى، تطبق األنظمة تدابير أمنية صارمة تناسب مستوى حساسية البيانات. 

 
قم بالتسجيل من خالل مستعرض هاتفك  

 vsafe.cdc.govالذكي على 

 أو

ه كاميرا    وج ِّ
 هاتفك الذكي إلى هذا الرمز

 
 

أداة التحقق من الصحة 
 بعد اللقاح

استخدم هاتفك الذكي إلبالغ مركز 
مكافحة األمراض والوقاية منها 

آثار جانبية بعد بخصوص أي 
الحصول على لقاح فيروس كورونا 

(. ستتلقى 19-المستجد )كوفيد
أيًضا تذكيرات إذا احتجت لجرعة 

 ثانية من اللقاح.

أداة التحقق من الصحة بعد 
 اللقاح

http://vsafe.cdc.gov/


 واستخدامها v-safeكيفية التسجيل في  
( الذي تلقيته. ويمكن العثور على هذه المعلومات في بطاقة سجل  19-ومعلومات عن لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيدستحتاج إلىهاتفك الذكي 

 اللقاحات الخاصة بك؛ وإذا لم تتمكن من العثور على بطاقتك، فيُرجى االتصال بمقدم رعايتك الصحية.

 التسجيل 
 الخيارين أدناه:باستخدام أحد  v-safeانتقل إلى موقع ويب أداة  .1

 

 )بدء االستخدام(. Get Startedفوق اقرأ التعليمات. انقر  .2

 )تسجيل(. Registerأدِخل اسمك ورقم جوالك والمعلومات األخرى المطلوبة. انقر فوق  .3

 )تحقق(.  Verifyوانقر فوق  v-safeستتلقى رسالة نصية برمز تحقق على هاتفك الذكي. أدخل الرمز في  .4

 )إدخال معلومات اللقاح(. Enter vaccine informationفي أعلى الشاشة، انقر فوق  .5

( الذي تلقيته )موجود في بطاقة سجل اللقاحات الخاصة بك؛ وإذا لم تتمكن من العثور  19-حدد ما هو لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد .6
 )التالي(.  Nextعلى بطاقتك، فيُرجى االتصال بمقدم رعايتك الصحية(. ثم أدِخل تاريخ حصولك على اللقاح. انقر فوق 

 )الرجوع للخلف(.  Go Back)إرسال(. إذا لم تكن صحيحة، فانقر فوق  Submitراجع معلومات لقاحك. إذا كانت صحيحة، فانقر فوق  .7

بالتحقق من صحتك ألول مرة في حوالي   v-safeظهًرا بالتوقيت المحلي، فستبدأ  2إذا أنهيت التسجيل قبل الساعة  تهانينا! أنت جاهز اآلن!  .8
بالتحقق من صحتك ألول مرة بعد التسجيل مباشرةً   v-safeظهًرا، فستبدأ  2ظهًرا من هذا اليوم. إذا قمت بالتسجيل بعد الساعة   2الساعة 

 اإلرشادات. ما عليك إال اتباع —
ظهًرا بالتوقيت المحلي. ما عليك سوى  2حوالي الساعة  —عندما يحين موعد االطمئنان التالي   v-safeستتلقى رسالة نصية تذكيرية من 

 النقر فوق االرتباط في الرسالة النصية لبدء التحقق.

 v-safeأكمل التحقق الصحي في 
 مستعًدا.على هاتفك الذكي، انقر فوق االرتباط عندما تكون  v-safeعند تلقيك رسالة نصية من أجل تحقق  .1

 اتبع التعليمات إلكمال التحقق.  .2

 استكشاف األخطاء وإصالحها

 كيف يمكنني الرجوع وإكمال التحقق  
 الحًقا إذا تعرضت لمقاطعة؟

 انقر فوق االرتباط في الرسالة النصية التذكيرية إلعادة البدء وإكمال تحققك. ▪

 ؟ v-safeهل تحتاج إلى مساعدة بشأن 
- CDC-INFO (800-232-800اتصل بالرقم 

4636) 
 6348- 232- 888هاتف الصم والبكم 

 متاح على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
   www.cdc.gov/vsafe تفضل بزيارة

 كيف يمكنني تحديث معلومات اللقاح بعد  
 (؟ 19- المستجد )كوفيد تلقي الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا 

تلقائيًا تحديث معلومات جرعتك الثانية. ما عليك سوى   V-safeستطلب منك  ▪
   اتباع اإلرشادات.

 

استخدم مستعرض هاتفك الذكي لالنتقال 
 إلى

vsafe.cdc.gov 

ه كاميرا هاتفك الذكي إلى هذا  وج ِّ
 الرمز

 أو

http://www.cdc.gov/vsafe
http://vsafe.cdc.gov/

