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COVID-19 vaccines are safe:
COVID-19 vaccines are not experimental. They went through all
the required stages of clinical trials. Extensive testing and
monitoring have shown that these vaccines are safe and
effective.
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Once fully vaccinated, you can do more:
Fully-vaccinated people can resume normal activities without a
mask or social distancing. You are considered fully vaccinated
two weeks after your second dose of Moderna or Pfizer or two
weeks after a single-dose of Janssen (J&J) vaccine.
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COVID-19 vaccination is a safer way to
help build protection:
It does not matter if you have had COVID-19,
getting vaccinated is still the best way to
boost immunity against future infections
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None of the COVID-19 vaccines
can make you sick with COVID-19:
You cannot become infected from a
COVID-19 vaccine because none of
the vaccines approve for use
contain the live virus.
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COVID-19 vaccines are
effective:
All vaccines approved for use
can keep you from getting
and spreading the virus.

or call 832-393-4220 for more information

أسباب
1

لقاحــات كوفيد 19-آمنة
لقاحــات كوفيــد 19-ليســت تجريبيــة .لقــد مرت بجميع املراحــل املطلوبة من
التجــارب الرسيريــة .أظهــرت االختبــارات واملراقبة املكثفة أن هــذه اللقاحات آمنة
وفعالة
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مبجــرد التطعيــم الكامــل ،ميكنــك القيام باملزيد
ميكــن لألشــخاص الذيــن تــم تطعيمهم بالكامل اســتئناف األنشــطة العادية دون قناع
أو تباعــد اجتامعــي .يتــم اعتبــارك محصنـاً بالكامل بعد أســبوعني من الجرعــة الثانية
أو أســبوعني بعــد جرعــة واحدة من لقاح  Pfizerأو  Modernaمــن
)Janssen (J&J
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يُعــد التطعيــم ضــد فريوس كورونا كوفيــد 19-طريقة أكرث
أمانـاً للمســاعدة يف بناء الحامية
ال يهــم إذا كنــت مصابـاً بـ كوفيد ،19-ال يــزال التطعيم
أفضــل طريقــة لتعزيــز املناعة ضد العدوى املســتقبلية
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ال ميكــن ألي مــن لقاحــات كوفيد 19-أن
تجعلــك مريضـاً بـ كوفيد19-
ال ميكــن أن تصــاب بالعدوى من لقاح
كوفيــد 19-ألن أيـاً من اللقاحــات املعتمدة
لالســتخدام ال تحتوي عــىل الفريوس الحي
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إن لقاحــات كوفيــد 19-فعالة
ميكــن لجميع اللقاحــات املعتمدة
لالســتخدام الحيلولــة دون إصابتك
بالفريوس ونرشه

أو اتصل بنا عىل

الرقم 832-393-4220

