
 

 من تلقوا اللقاحات؟ بین  ما المقصود بحاالت تفشي الفیروس  
ي  ص ن ل ا غ  ی ر ف ت ل  ا

 [موسیقى فیھا حس التفاؤل] 

 [التعلیق الصوتي] 

والمعنى المقصود بھذا  أولئك الذین تلقوا اللقاحات المضادة لھ، ولعلك تتساءل عن ماھیة ھذه الحاالت بین لعلك قد سمعت بمصطلح حاالت تفشي الفیروس 
 المصطلح. 

ن تلقوا جرعاتھم من اللقاحات المضادة للفیرو س كاملةً. غیر أن ھذا أمر ویُقَصد بحاالت التفشي ھذه تلك الحاالت التي تُثِبت الفحوص فیھا إصابة بعض الناس ِممَّ
 %. 100عادي؛ إذ ال یوجد لقاح ناجع بنسبة 

 یتلقون ھذه اللقاحات، زاد عدد حاالت التفشي التي نراھا بینھم. وكلما زاد عدد أولئك الذین 

العشرة قد تعرضوا لفیروس  فإذا افترضنا أن لدینا مجموعة من عشرة أفراد، وأن تسعة منھم قد تلقوا اللقاح، بینما لم یتلقھ العاشر. ثم لنفترض أن ھؤالء األفراد 
ن لم یتلقوه.كورونا المستجد، وثبتت إصابة اثنین منھم بھذا الف ن تلقوا اللقاح، في حین كان اآلخر ِممَّ  یروس؛ وكان أحدھما ِممَّ

ل نصف عدد حاالت اإلصابة بالفیروس. غیر أن ھذه الرؤیة غیر دقیقة؛ ذلك أن األفراد الثما ن  –نیة اآلخرین نرى، في ھذه الحالة، أن حاالت التفشي تُشّكِ ِممَّ
 للفیروس. لم یمرضوا عند تعرضھم  –تلقوا اللقاح 

لقوا جرعاتھم من ورغم أنھ من المحتمل ازدیاد حاالت التفشي ھذه مع زیادة انتشار متحورات الفیروس، إال أنھ من األضعف احتماالً أن یمرض أولئك الذین ت 
 اللقاحات كاملةً أو أن یُضطروا إلى البقاء في المستشفیات طلبًا للعالج؛ وھو ما یثبت أن اللقاحات تؤتي ثمارھا!

ة بما یكفي الجمیع، وضمان إتاحة خدمات الرعایة العا یحتاجونھا على لمن جلة وذلك أمر بالغ األھمیة لما فیھ من ضمان احتواء المستشفیات على عدد من األَِسرَّ
 وجھ السرعة. 

 من حولھ على الوقایة من فیروس كورونا المستجد.وتلقي اللقاح، ھو أفضل الطرق لیُساِعد كل منا نفسھ  لذلك فإن و

 Minnesotaولالطالع على المزید من المعلومات بشأن فیروس كورونا المستجد، علیك بزیارة الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة في والیة مینیسوتا ( 
Department of Health الرابط:  ) على ھذاwww.health.state.mn.us 

 [موسیقى فیھا حس التفاؤل] 
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 .651-201-4989ولتحصیل ھذه المعلومات بصیغة ملفات أخرى، اتصل على: 
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