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 .حللقاا تلقى

 ذيك.ال كفاتهرضـ
 ).V-Safe( يفـاسـ-يف بتطبيق أـدبـا

10:18 AM

 )؟V-Safeف (ايـق يف-سيبطو تا هم
 متفقد للصحة شخيص ورسي من خالل رسائل )V-Safeيف-سايف ( م تطبيقّيقد

 نصية واستبيانات عرب اإلنرتنت ليك تتمكن من املشاركة برسعة وبسهولة مع مركز
 19. مكافحة األمراض كيف تشعر أنت أو من تعيله بعد أخذ لقاح الكوفيد-

 يف-سايف يستغرق التسجيل بضعة دقائق وستساعدنا مشاركتك يف تطبيق
V-Safe)( -عىل الجميع. 19يف مراقبة سالمة اللقاحات ضد الكوفيد 

 ):V-Safe( يفسا-يف تطبيق ئصخصا
وأكمل التحقق من السالمة بالنيابة عنه ل من تعيلهّسج •

الجرعات األوىل والثانية واإلضافية غ عن كيفية شعورك بعدّوبل أدخل  • 
 طة ّواملنش

 ؟لتطبيقا يعمل كيفولّـجتسـأنأ ميكنني كيف
 بعد أي جرعة تتلقاها من لقاح )V-Safeيف-سايف ( بإمكانك التسجيل يف تطبيق

.vsafe.cdc.gov من خالل استخدام هاتفك الذيك والتوجه إىل موقع 19الكوفيد-

)V-Safeيف-سايف ( خالل األسبوع األول بعد كل تلقيح، سريسل إليك تطبيق 
 رسالة نصية كل يوم ليسألك عن حالك. بعد ذلك، ستتلقى رسائل بني الحني و اآلخر 

 إلجاباتك، قد ًللتحقق من حالك، وبإمكانك التوقف عن تلقيها يف أي وقت. وفقا
 ّيتصل بك شخص من مركز مكافحة األمراض للحصول عىل املعلومات. إن

هي محمية وآمنة )V-Safeيف-سايف ( درجة يف تطبيقمعلوماتك الشخصية امل ُ 
 وخاصة*.

؟عيلهأ من لّـجسـأنأ ميكن كيف
بإمكانك تسجيل أي فرد من العائلة (أو صديق) مؤهل للحصول عىل اللقاح يف 

 . عىل األطفال ما دون السادسة عرش من العمر)V-Safeيف-سايف ( تطبيق 
 الخاص بويل أمرهم أو )V-Safeيف-سايف ( التسجيل باستخدام حساب تطبيق

 الويص. بإمكانك إضافة من تعيله إىل حسابك السابق أو إنشاء حساب جديد إذا مل

 يف-سايف متفقد

 قيحالصحة بعد التل

 الل متصفحل حسابك من خّسج
 ىل موقعهاتفك الذيك ع

vsafe.cdc.gov 

 تشارك مع أصدقائك ومركز
مكافحة األمراض أنك تستخدم
(V-Safe) تطبيق يف-سايف

واستخدم  انرش صورة سيلفي
BeSafeVSafe#  الهاشتاغ

10:18 AM 

 )؟V-Safeق "يف-سايف" (طبيساعدة يف تاج إىل املهل تحت

 بعد. ال يتطلب إنشاء الحساب لتسجيل من تعيله إدخال معلومات ًتكن متلك واحدا
 التلقيح الخاصة بك أو إكامل إجراءات التحقق من الصحة بنفسك.

 www.cdc.gov/vsafe هل تحتاج إىل التعليامت خطوة بخطوة؟ توجه إىل موقع:

 ومات املوجودة التي يديرها مركز مكافحة األمراض وإدارة األدوية واألغذية وغريها من الوكاالت الفدرالية.ظمة املعلأن )V-Safeيف-سايف ( قطبيم تستخدي
 ظ عىل رسية املعلومات. تتوافق هذه اإلجراءات، عند االقتضاء، مع القوانني الفدرالية التالية، ويشمل ذلكمة للحفامة صارت سالظمة إجراءاألنم هذه استخدت

 )؛ والقانونHIPAA(1996 رة واملتوافقة مع قانون التأمني الصحي لقابلية النقل واملحاسبة من العامد؛ واملعايري الصا1974 ممن العا صيةن الخصووقان
 لومات.رية املعن حت، وقانولومامن املعالفدرايل إلدارة أ

CDC-INFO (800-232-4636)-800 اتصل عىل الرقم

6348-232-888 الهاتف النيص 

 أيام يف األسبوع 7 م،وساعة يف الي 24 نفتح 
 www.cdc.gov/vsafe قعوزر م
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