Arabic

English

احم عائلتك والمجتمع
ي
 اليوم19-احصل عىل لقاح مضاد لـ كوفيد
 أشهر وما فوق6 متوفر اآلن لعمر

Protect Your Family & Community
GET YOUR COVID-19 VACCINATION TODAY
Now available for age 6 months and older

ن
يتعي عليك أخذ اللقاح؟
لماذا
Why get vaccinated?
يساعد اللقاح عىل حمايتك وحماية من حولك من عدوى
The vaccine helps protect you and the people you are
.19-كوفيد
around from COVID-19.
هل اللقاح آمن؟
Is the vaccine safe?
 آمنة لألشخاص من جميع19-اللقاحات المضادة لـ كوفيد
The COVID-19 vaccines are safe for people of all ages.
 حيث تعد مخاطر حدوث اضطرابات من عدوى.األعمار
The risk of problems from COVID-19 infection is much
.أكب بكثب من مخاطر اللقاح
 ر19-كوفيد
greater than the risk of the vaccine.
هل ما زلت مضطرا الرتداء الكمامة؟
Do I still have to wear a mask?
 وتختلف متطلبات الكمامة.ال تزال الكمامة إجر ًاء وقائيا جيدا
Masking continues to be a good preventative measure.
.حسب المكان والعمل
Masking requirements vary by location and business.
كيف أحدد موعد ال لقاح؟
How do I schedule a vaccine appointment?
يمكنك تحديد موعد من خالل حسابك دنفر هيلث
You can schedule an appointment through your Denver
Health MyChart account (DenverHealth.org/MyChart) ) أو االتصالDenverHealth.org/MyChart( MyChart
.303-436-7000 بالخط الساخن عىل
or call our vaccine hotline at 303-436-7000.
ما الجرعات المعطاة؟
What doses are given?
 يمكن لألطفال الذين تقل،2022  يونيو18 اعتبارا من
As of June 18, 2022, children as young as 6 months old
.19-تلق لقاح كوفيد
 أشهر ي6 أعمارهم عن
can receive a Covid-19 vaccination.
:كميات وسلسلة الجرعات مذكورة أدناه
Dose amounts and series are listed below:
Pfizer
لقاح فايزر

6 mo. - 4 yr.

. سنوات4 -  أشهر6

Dosage 1/10 of adult dose
3-shot series: 2 doses, 3 weeks apart, followed by a 3
at least 2 months later
5 - 11 yr.

 جرعة الكبار10/1 جرعة
rd

 تليها، أسابيع3  جرعتان تفصل بينهما: حقن3 سلسلة من
جرعة ثالثة بعد شهرين عىل األقل
. سنة11-5

Dosage 1/3 of adult dose
2-shot series: 2 doses, 3 weeks apart
12 - 17 yr.

 جرعة الكبار3/1 جرعة
ن
 أسابيع3  جرعتان تفصل بينهما:حقنتي
سلسلة من

Dosage equal to adult dose
2-shot series: 2 doses, 3 weeks apart

جرعة مساوية لجرعة الكبار
ن
 أسابيع3  جرعتان تفصل بينهما:حقنتي
سلسلة من

. سنة17 - 12

Moderna
Dosage 1/4 of adult dose
6 mo. - 5 yr.

لقاح موديرنا
 جرعة الكبار4/1 جرعة
. سنوات5 -  أشهر6

2-shot series: 2 doses, 4 weeks apart*
6 - 11 yr.

ن
*  أسابيع4  جرعتان تفصل بينهما:حقنتي
سلسلة من

Dosage 1/2 of adult dose
2-shot series: 2 doses, 4 weeks apart**
12 - 17 yr.

 جرعة الكبار2/1 جرعة
سلسلة من حقن ن
**  أسابيع4  جرعتان تفصل بينهما:تي

Dosage equal to adult dose
2-shot series: 2 doses, 4 weeks apart
* Immunocompromised individuals may require a third
dose
** Only available at the Denver Health Immunization
Clinic
For more information on the vaccine, boosters, and
location availability, scan the QR code.
DenverHealth.org/CovidVaccine

. سنة11-6

. سنة17 - 12
جرعة مساوية لجرعة الكبار
ن
 أسابيع4  جرعتان تفصل بينهما:حقنتي
سلسلة من
* قد يحتاج األشخاص الذين يعانون من نقص المناعة إىل
جرعة ثالثة
** متوفر فقط ن يف عيادة دنفر هيلث للتطعيم

لمزيد من المعلومات حول اللقاح والجرعات المعززة وتوفر
. قم بمسح رمز االستجابة الرسي ع،المواقع

DenverHealth.org/CovidVaccine

