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 لماذا نصاب بالمرض وكیف یحدث ذلك؟

عندما نصاب بمرض بسبب فیروس ما، فھذا یعني أن أجسامنا تحارب شیئًا ال یُفترض أن یكون موجودًا فیھا. یمكن لبعض الفیروسات أن 
تدخل إلى أجسامنا عن طریق الھواء عندما نتنفس عبر أفواھنا وأنوفنا. وبمجرد دخول الجراثیم إلى أجسامنا، فإنھا ترغب في تكییف 

الفیروسات خالیانا (اللبنات األساسیة ألجسامنا) لمساعدتھا في صنع نسخ من نفسھا. وعندما تصنع ھذه النسخ،  لذلك، تستخدم—نفسھا
 یمكنھا تدمیر خالیانا، ومساعدة الفیروس في مواصلة االنتشار من ناحیة أخرى. 

 

 لماذا أشعر باإلعیاء عندما أصاب بالمرض؟

(الحمى وسیالن األنف والسعال) تُعد بمثابة الطرق التي یسعى بھا جسمك إلى  عندما تصاب بمرض، فإن األعراض التي تشعر بھا
 مقاومة الفیروسات والتخلص منھا. وھذا ھو السبب في أن العدید من األمراض المختلفة تكون لھا أعراض متشابھة؛ إنھا مقاومة جسمك.

 

 كیف نمنع المرض؟

ن الطرق الرائعة لمنع وصول الفیروس إلى أجسامنا في المقام األول. فعندما نصاب یُعد غسل الیدین بشكل متكرر وارتداء أقنعة الوجھ م
 بمرض، تُعد ھذه طرقًا رائعة لمساعدتنا في منع نقل العدوى إلى اآلخرین.

 

 

 )؟mRNAكیف تعمل اللقاحات؟ ما الذي یمیز لقاحات الحمض النووي الریبوزي المرسال (

التدریب على مقاومة األمراض. فجھاز المناعة عبارة عن سلسلة من الدفاعات التي تمتلكھا أجسامنا  تساعد اللقاحات أجھزتنا المناعیة في
 لمساعدتھا في التخلص من العدوى. وعندما تصاب بحمى، فھذه عالمة على أن جھازك المناعي یعمل بجدیة لمحاربة العدوى.

ة في تعلم كیفیة التعرف على المرض دون الحاجة للتعرض لإلصابة بالفعل. تقدم اللقاحات شیئًا إلى أجسامنا یمكن أن یساعد جھاز المناع
وقد نعاني من بعض األعراض، مثل اآلالم أو القشعریرة أو الحمى، ألن أجسامنا تتعلم مقاومة المرض، حتى لو لم نكن مرضى بالفعل. 

 وعادة ما تكون ھذه التأثیرات الجانبیة خفیفة وتزول بعد یوم أو یومین.

 

تخدم بعض اللقاحات نسخة معدَّلة أو میتة من الفیروس حتى تتعلم أجسامنا ما الذي تبحث عنھ، لكن البعض اآلخر ال یفعل ذلك. تحتوي تس
) الجدیدة. یقدم اللقاح mRNAالمتوفرة بشكل عام على تقنیة لقاحات الحمض النووي الریبوزي المرسال ( COVID-19لقاحات مرض 

، ولكنھ ال یصیبنا بالمرض. ما زال COVID-19جسامنا حول كیفیة صنع بروتین یبدو كأنھ جزء من فیروس مجموعة من التعلیمات أل
وكیفیة مكافحتھ بطریقة تحافظ على سالمتنا وتسھل علینا محاربة العدوى  COVID-19جھازنا المناعي یتعلم كیفیة التعرف على فیروس 

 إذا تعرضنا لھا في المستقبل، وأحیانًا حتى قبل أن نشعر بالمرض.
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 ما مناعة القطیع؟

ندما ال یتعلق األمر نظًرا إلى أن أجھزتنا المناعیة ال یمكنھا إال تعلم كیفیة محاربة شيء تتعرف علیھ كمشكلة، فإن اللقاحات مھمة حقًا ع
یعاني بعض األشخاص، الذین یعانون من اللقاح؛ فقد بحمایة أنفسنا فقط، لكن بحمایة أحبائنا أیًضا. ال یمكن ألي شخص الحصول على 

حاالت صحیة أخرى، من الحساسیة أو أمراض أخرى، وھذا یعني أنھم ال یمكنھم الحصول على جرعة من اللقاح، وقد یعاني بعض 
 من أمراض أخرى تجعل من الصعب على جھازھم المناعي مقاومة العدوى حتى إذا حصلوا على اللقاح. األشخاص

 

. ویمكن COVID-19یمكننا النظر إلى مجتمع من األشخاص یعیش في منطقة كمجموعة واحدة تعمل معًا لمحاربة مرض مثل مرض 
ننا إیقاف المطر في الخارج، ولكن یمكننا اتخاذ تدابیر معینة لحمایة النظر إلى اللقاح والفیروس باعتبارھما مظلة تحت المطر: ال یمك

 أنفسنا.

 

إذا كان الجو ممطًرا ولدیك مظلتك الخاصة، فقد أصبحت محمیًا بشكل أكبر من التعرض للبلل. إنھ األمر نفسھ بالنسبة للقاحات. إذا  
 بة بالمرض.حصلت على جرعتك من اللقاح، فقد أصبحت محمیًا بشكل أكبر من اإلصا

بالنسبة لألشخاص الذین ال یمكنھم الحصول على اللقاح، فإن األمر یبدو كأنھ لیست لدیھم مظلة. وقد یتعرضون للبلل تحت المطر إذا 
 كانوا یعتمدون على قدراتھم الخاصة. 

 

نحصل على اللقاحات؛ فحینھا  شخص تحت المطر دون أن یكون لدیھم مظالت؟ إن ھذا یشبھ ما یحدث عندما ال 100ماذا یحدث إذا وقف 
 یصبح الجمیع معرضین للخطر.

 

شخص تحت المطر وتوفرت لدى نصفھم مظالت؟ قد یظل بعضھم جافین، ولكن تكون ھناك فرصة أكبر  100ماذا یحدث إذا وقف 
اللقاح، فحینھا یصبح لتعرض كل شخص للقلیل من قطرات المطر على األقل. ویشبھ ھذا ما یحدث عندما ال یختار الجمیع الحصول على 

 عدد أكبر من األشخاص معرًضا للخطر أكثر من أولئك الذین ال تتوفر لدیھم مظالت خاصة بھم.

 

شخًصا منھم مظالتھم الخاصة؟ یمكن للشخص الوحید الذي ال  99شخص معًا تحت المطر وتوفرت لدى  100لكن ماذا یحدث إذا وقف 
افیة من خالل مشاركة اآلخرین الذین من المحتمل أال یتعرضوا لھذا البلل. نطلق على ھذه تتوفر لدیھ مظلة أن یحصل على التغطیة الك

الفكرة "مناعة القطیع"، ومن المھم كمجتمع أن نحمي أنفسنا جمیًعا إذا استطعنا حتى نتمكن من المساعدة في حمایة األشخاص الذین لیس 
 لدیھم ھذا الخیار ألنفسھم. 
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 كیف أحصل على اللقاح؟

. أدخل الرمز البریدي الخاص بمنطقتك للعثور على أقرب Vacines.govمكنك معرفة أماكن العیادات المحلیة باستخدام موقع اإلنترنت ی
 مكان تتوفر فیھ اللقاحات. 

 

 ما الذي أحتاج إلى تقدیمھ لكي أحصل على اللقاح؟

إذا سبق أن حصلت على اللقاح، فستحتاج إلحضار بطاقة اللقاح الخاصة بك باإلضافة إلى سجلك الطبي. إذا لم یسبق أن حصلت على 
اللقاح، فما علیك سوى الحضور مرتدیًا الكمامة.  ستُسأل عن اسمك ومعلومات التأمین الخاصة بك (لیس مطلوبًا أن یكون لدیك تأمین 

 مجاني.  Covid-19صحي). التطعیم ضد مرض 

سیُطلب منك اإلجابة عن أسئلة بشأن صحتك وعافیتك لتحدید إذا كنت مؤھًال للحصول على اللقاح أم ال (أنواع الحساسیة، والعمر، 
 والحاالت الطبیة).

 

 ماذا یحدث بعد ذلك؟

 بحسب اللقاح الذي تتلقاه، ستعود للحصول على جرعة ثانیة، ثم جرعة معززة الحقًا. 

 

 

بفضل التمویل الذي قدمتھ مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا  Communities for Immunityتنفیذ مشروع أمكن 
)Centers for Disease Control and Prevention) ومعھد خدمات المتاحف والمكتبات (Institute of Museum and 

Library Services َّل بزیارة ). للحصول على المزید من المعلومات، تفضwww.communitiesforimmunity.org. 
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