
 
 

 

 
 :VUMCموظفي : ل19-أسئلة شائعة حول الكوفيد

 

  ؟19-متى يمكنني تلقي اللقاح ضد كوفيد .1

قدم مركز  . نتوقع أن تكون لدينا كميات محدودة في البداية. سيرغب الكثير من الناس في تلقي اللقاح على الفور

، وإدارة الصحة لوالية تينيسي اإلرشادات التوجيهية لتخصيص اللقاح،  (CDC)مكافحة األمراض والوقاية منها 

 .هذه اإلرشادات التوجيهية VUMCوسيتبع 

 

 .ديسمبر تقريبًا 18في  19-حصته األولى من لقاح كوفيد VUMCمن المقرر أن يتلقى  •

المتدرجة بما يتفق مع إرشادات مركز  19-في تنفيذ خطة لقاح كوفيد VUMCبمجرد وصول اللقاح، سيبدأ  •

 .، وإدارة الصحة لوالية تينيسي(CDC)مكافحة األمراض والوقاية منها 

:  لتلقي اللقاح، يجب على الموظفين التسجيل من خالل الصحة المهنية باستخدام هذا الرابط •

https://redcap.vanderbilt.edu/surveys/?s=R8AF8JT8E4 

أولوية تلقي اللقاحات األولى للموظفين األكثر  VUMCلية من اللقاح محدودة، ستعطي نظًرا ألن اإلمدادات األو •

 .، وأولئك الذين لديهم عوامل خطر شخصية لإلصابة بدرجة شديدة من مرض كوفيد19-عرضة للتعرض لكوفيد

قاح من سيعتمد توقيت إعطاء اللقاح للموظفين األقل عرضة للخطر على وقت توفير المزيد من إمدادات الل  •

 .الوالية

 

 

  ماذا أفعل إذا فّوت أو تأخرت في تلقي جرعتي الثانية؟ .2

نتوقع مزيًدا من اإلرشادات من مركز مكافحة األمراض والوقاية منها . إذا حدث هذا، فتواصل مع الصحة المهنية

(CDC )حول كيفية التصرف في حاالت تأخير أو تفويت تلقي الجرعة الثانية. 

 

 في اليوم المفترض أن أتلقى فيه الحقنة؟ماذا لو مرضت  .3

 .بالنسبة إلى الموظفين، إذا مرضت في الموعد المحدد لتلقي اللقاح، فتواصل مع الصحة المهنية

 

  ؟VUMCعلى القوى العاملة في  19-هل سيُشترط تلقي لقاح كوفيد .4

 .يُشترط حتى وقتنا هذاولكنه لم . اللقاح هو أفضل حل لدينا الكتساب مناعة ضد هذا الفيروس

 

 .فائدة اكتساب المناعة وأن يختاروا تلقي اللقاح عندما يُطلب منهم التسجيل VUMCنثق ونتوقع أن يفهم موظفو 

 

 ، فهل أذهب إلى العمل؟19-إذا أُصبت بالحمى بعد تلقي لقاح كوفيد .5

في اليوم األول أو الثاني بعد تلقي أو أعلى ( درجة مئوية 37.7)درجة فهرنهايت  100إذا أُصبت بحمى تصل إلى 

. 19-إذا استمرت الحمى بعد اليوم الثاني، فيجب أن تُجري اختبار عدوى كوفيد. اللقاح، فينبغي أن تبقى في المنزل

. 19-سيكون من المهم معرفة الفرق بين اآلثار الجانبية الناجمة عن تلقي الحقنة وعالمات اإلصابة الفعلية بكوفيد

 .اللقاح، سنتحدث إليك حول كيفية التعامل مع ظهور أي أعراض بعد تلقي اللقاحعندما تتلقى 

 

  الذي سيعطيه؟ 19-نوع لقاح كوفيد VUMCكيف يقرر  .6

 . تخصص إدارة الصحة لوالية تينيسي جرعات اللقاح المحددة

 

تخزين ويشمل هذا شروط ال. المخصصات مع األخذ في االعتبار مجموعة كبيرة من العوامل VUMCسيوزع 

 . في مختلف المواقع VUMCوأعداد موظفي 

 



  ؟19-للقاح لتلقي لقاح كوفيد VUMCلماذا يتعين علي التسجيل في خطة تلقي موظفي  .7

تحديد أولوية تلقيك للقاح وتحديد الموعد بناًء على اإلرشادات  VUMCيتيح نموذج التسجيل للصحة المهنية في 

 .التوجيهية للحكومة الفيدرالية والوالية

 

 للقاح، فمتى سأحدد موعًدا لتلقي اللقاح؟ VUMCإذا سجلت في خطة تلقي موظفي  .8

يعتمد هذا .  بعد االنتهاء من نموذج التسجيل، ستُْعلِم الصحة المهنية مديرك أو مشرفك عندما تصبح مؤهالً لتلقي اللقاح

 .المخزونالتوقيت على مستوى أولويتك وكميات اللقاح المتوفرة لدينا في 

 

عن طريق  19-للتأكد من تنسيق مواعيد العمل مع االلتزام بالتباعد االجتماعي، سيكون تلقي جميع لقاحات كوفيد

 .تحديد موعد فقط

 

إذا لم أجب عن هذه األسئلة، . أسئلة شخصية VUMCعلى موظفي  19-يطرح نموذج التسجيل لتلقي لقاح كوفيد .9

 لتلقي اللقاح؟فهل سيظل متاًحا لي التسجيل 

ل اإلجابة"يمكنك اختيار . نعم بناًء على دورك في   19-سيعتمد تحديد أولويتك على خطر تعرضك لكوفيد". ال أفضِّ

VUMCولن يراعي أي عوامل صحية شخصية ، . 

 

  ؟19-من سيطلع على نموذجي لتسجيل تلقي لقاح كوفيد .10

ة المهنية الذين سيستخدمونه لتحديد أولوية للصح VUMCلن يطلع أحد على نموذج تسجيل الموظف إال موظفي 

 .تلقيك اللقاح وتحديد الموعد

 

 

  ؟19-كيف سأحدد موعًدا لتلقي لقاح كوفيد .11

أولويتك وفقًا لإلرشادات التوجيهية لمركز مكافحة األمراض   VUMCبمجرد التسجيل، ستحدد الصحة المهنية في 

 .  VUMCوإدارة الصحة لوالية تينيسي، و( CDC)والوقاية منها 

 

ستحتاج إلى العمل مع مديرك، أو مشرفك . VUMCستتلقى أنت ومديرك أو مشرفك إخطاًرا من الصحة المهنية في 

 .األولى والثانية من اللقاحلتحديد تاريخ وتوقيت ومكان تلقي كلتا الجرعتين 

 

 لماذا من المحتمل أن نعطي الموظفين اللقاح خالل أيام اإلجازات؟  .12

لالستفادة من إمدادات اللقاح اإلقليمية بأكبر قدر ممكن من الفعالية . سنبدأ في إعطاء اللقاحات بمجرد حصولنا عليها

 .يوًما 14حنة األولى في غضون والسرعة، تشترط والية تينيسي أن تُعطى جميع اللقاحات من الش

 

اعتباًرا من هذا التاريخ، سيكون لدينا أسبوعان إلعطاء اللقاح . ديسمبر تقريبًا 18نتوقع أن نحصل على اللقاح في  

 . ألفراد القوى العاملة المؤهلين وذوي األولوية

 

رأيي الحقًا، فهل ال يزال بإمكاني ، إذا كنت ال أرغب في تلقي اللقاح اآلن ولكنني غيرت VUMCبصفتي موظفًا في  .13

 تلقي اللقاح؟

لتحديد موعد  19-إذا غيرت رأيك الحقًا بشأن تلقي اللقاح، فستحتاج إلى ملء نموذج التسجيل لتلقي لقاح كوفيد. نعم

 .ألخذ اللقاح

 

 .VUMCالُمقدمة من  19-ولكن، قبل رفض تلقي اللقاح، نقترح عليك مشاهدة مواد فيديو كوفيد

 

 ؟ (VUMCبصفتي موظفًا في )هل سيتمكن أفراد أسرتي اآلخرون من تلقي اللقاح عندما أتلقاه  .14

سنتبع التوجيهات الصادرة عن إدارة الصحة لوالية تينيسي، والتي تعطي األولوية للعاملين في مجال الرعاية الصحية  

 .وفر المزيد من اللقاحسنعطي اللقاح لعامة الناس في األشهر المقبلة مع ت. في الخطوط األمامية

 



في أوقات مختلفة  VUMCهل سُتراعى فترات فاصلة بين إعطاء اللقاحات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في  .15

 األشخاص الذين تظهر عليهم أعراض جانبية للقاحات في الوقت نفسه؟ بحيث ال يتم استدعاء

 .لهذا السبب سيتحكم المديرون في تحديد التواريخ والمواعيد لموظفيهم. نعم

 

 كم تكلفة اللقاح للموظفين؟  .16

 .، ال يدفع الموظفون شيئًا مقابل تلقي اللقاحVUMCكما هو الحال مع اللقاحات األخرى في 

 

 



 


