أحصل على التطعيم.

استخدم هاتفك الذكي .ابدأ
االعتماد على .v-safe
ما هي v-safe؟
 v-safeهي أداة تعمل على الهواتف الذكية ،تستخدم الرسائل النصية واستطالعات الويب
لتوفير متابعات صحية مخصصة لك بعد تلقي لقاح كوفيد .19-ويمكنك من خالل v-safe
إبالغ مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها فور ظهور أية آثار جانبية بعد تلقي لقاح
كوفيد .19-وبنا ًء على إجاباتك ،قد يتصل بك شخص من مراكز السيطرة على األمراض
والوقاية منها لمتابعة حالتك .كما تُذ ّكرك  v-safeبجرعتك الثانية من لقاح كوفيد 19-في حال
احتجت إليها.

SM

إن مشاركتك في  v-safeالتابعة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها لها أثر
كبير من حيث إنها تساعد على رفع مستوى أمان لقاح كوفيد.19-

كيف يمكنني المشاركة؟
بمجرد تلقي لقاح كوفيد ،19-يصبح بإمكانك التسجيل في  v-safeباستخدام هاتفك الذكي ،عل ًما
بأن المشاركة تطوعية ،ويمكنك إلغاؤها في أي وقت .وسوف تتلقى رسائل نصية من v-safe
ظهرا بتوقيتك المحلي .وإللغاء مشاركتك ،ما عليك سوى إرسال كلمة
في حوالي الساعة الثانية
ً
" "STOPعندما تُر ِسل لك  v-safeإحدى الرسائل النصية .كما يمكنك معاودة المشاركة في
 v-safeمرة أخرى عن طريق إرسال كلمة "."START

استخدم هاتفك الذكي إلبالغ مراكز
السيطرة على األمراض والوقاية
منها في حال ظهور أية آثار جانبية
بعد تلقي لقاح كوفيد .19-وسوف
تتلقى أيضًا تذكيرات في حال
الحاجة إلى جرعة ثانية من اللقاح.
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إلى متى تستمر متابعات v-safe؟
تُرسل  v-safeإليك خالل األسبوع األول من تلقي اللقاح رسالة نصية في كل يوم لمتابعة
حالتك .ثم تتلقى رسائل متابعة مرة ً كل أسبوع ،وذلك على مدار  5أسابيع ،عل ًما بأن اإلجابة
على األسئلة التي تطرحها  v-safeال يستغرق أكثر من  5دقائق .وإذا كنت بحاجة إلى
جرعة ثانية من اللقاح ،ستوفر  v-safeعملية متابعة أخرى تستغرق  6أشهر حتى تتمكن
كذلك من مشاركة تجربتك مع الجرعة الثانية من اللقاح .وستتلقى أيضًا متابعات بعد تلقي
شهرا.
الجرعة األخيرة من اللقاح بثالثة وستة واثني عشر
ً

هل بياناتي الصحية في مأمن؟
نعم .تتم حماية بياناتك الشخصية في v-safe؛ ومن ثم تظل سرية وخاصة* .
*طالما تستخدم v-safeنظم المعلومات الحالية الخاضعة إلدارة مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها وإدارة الغذاء والدواء وغيرهما
من الهيئات الفيدرالية ،تطبق النظم تدابير أمنية صارمة على النحو المالئم لدرجة حساسية البيانات .وهذه التدابير تخضع ،حيثما أمكن ،للقوانين
الفيدرالية التالية ،والتي تشتمل قانون الخصوصية لسنة  ، 1974والمعايير المتبعة التي تتسق مع قانون قابلية نقل التأمين الصحي والمساءلة
لسنة  ،)HIPAA( 1996وقانون إدارة أمن المعلومات الفيدرالية ،وقانون حرية المعلومات.

سجل اشتراكك من متصفح هاتفك
ِّ
الذكي على الموقع اإللكتروني
vsafe.cdc.gov
أو وجه كاميرا هاتفك الذكي
إلى هذا الرمز
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كيفية التسجيل في  v-safeواستخدامها
تحتاج فقط إلى هاتفك الذكي وبعض المعلومات حول لقاح كوفيد 19-الذي تلقيته ،والتي يمكن أخذها من بطاقة سجل التطعيم ،وإذا تعذر العثور
على بطاقتك ،يمكنك الرجوع إلى موفر الرعاية الصحية.

التسجيل
 -1انتقل إلى موقع  v-safeاإللكتروني باستخدام إحدى الطريقتين التاليتين:

استخدم متصفح هاتفك الزكي
للذهاب إلى

vsafe.cdc.gov

وجه كاميرا هاتفك الذكي إلى هذا
الرمز

أو

 .2اقرأ التعليمات .واضغط على ( Get Startedالبدء) .
 .3أدخل اسمك ورقم هاتفك الجوال والبيانات المطلوبة األخرى .اضغط على ( Registerالتسجيل) .
 .4ستتلقى على هاتفك الذكي رسالة نصية تحتوي على رمز تحقق .أدخل الرمز في  v-safeواضغط على Verify.
 .5في أعلى الشاشة ،اضغط على ( Enter your COVID-19 vaccine informationأدخل بيانات لقاح كوفيد. )19-
 .6حدد لقاح كوفيد 19-الذي تلقيت َه (والموضح في بطاقة سجل التطعيم ،وإذا تعذر العثور على بطاقتك ،يمكنك الرجوع إلى موفر الرعاية
الصحية) .ثم أدخل تاريخ تلقي اللقاح .واضغط على ( Nextالتالي) .
 .7راجع بيانات اللقاح .فإذا كانت صحيحة ،فاضغط على  .Submitوإذا لم تكن كذلك ،فاضغط على ( Go Backالرجوع) .
ظهرا بتوقيتك المحلي ،فستبدأ  v-safeمتابعتك الصحية األولية
 .8تهانينا! أنت اآلن على أتم االستعداد! فإذا كنت قد أتممت التسجيل قبل الثانية
ً
ظهرا ،فستبدأ  v-safeمتابعتك الصحية األولية فور
ظهرا من اليوم نفسه .أما إذا كنت قد أتممت التسجيل بعد الثانية
في حوالي الساعة الثانية
ً
ً
إتمام التسجيل ،وما عليك سوى اتباع اإلرشادات.
ظهرا بتوقيتك المحلي .فقط اضغط
ستتلقى رسالة تذكير نصية من  v-safeعندما يحين موعد متابعتك التالية ،وذلك في حوالي الساعة الثانية
ً
على الرابط الموجود في الرسالة النصية لبدء إجراء المتابعة.

إكمال إجراء المتابعة الصحية في v-safe
 .1عندما تتلقى رسالة نصية للمتابعة في  v-safeعلى هاتفك الذكي ،اضغط على الرابط الموجود فيها عندما تكون مستعدًا.
 .2اتبع اإلرشادات الستكمال إجراء المتابعة.

حل المشكالت
كيف يمكنني العودة وإتمام إجراء المتابعة في وقت الحق في
حال مقاطعة اإلجراء؟
▪

اضغط على الرابط الموجود في رسالة التذكير النصية الستكمال إجراء
المتابعة.

كيف يمكنني تحديث بيانات لقاح كوفيد 19-بعد تلقي جرعتي الثانية
منه؟
▪ ستطلب  v-safeمنك تلقائيًا تحديث بيانات جرعتك الثانية .فقط اتبع
اإلرشادات.

هل تحتاج إلى مساعدة بشأن ?v-safe
اتصل على 800-CDC-INFO
) (800-232-4636هاتف نصي
888-232-6348
متاح على مدار الساعة ،طوال األسبوع
تفضل بزيارة www.cdc.gov/vsafe

