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لقاح كوفيد 19
 يساعد لقاح كوفيد 19،  في تقليل مخاطر اإلصابة بالمرض من خالل العمل مع أنظمة الجسم الطبيعية 

للمناعة لتقوية الحماية )المناعة( ضد الفيروس. يغطي برنامج Medicare ، لقاح كوفيد 19، المحدث دون أي 
 BA.4 /( تكلفة عليك. يستهدف اللقاح المحدث الساللة الفيروسية األصلية لكوفيد 19 ومتغيرين من أوميكرون

.)BA.5

إذا كنت تعاني من نقص في المناعة )مثل األشخاص الذين خضعوا لعملية زرع أعضاء ويكونون أكثر 
عرضة لإلصابة بالعدوى واألمراض األخرى(، فسيقوم برنامج Medicare بتغطية جرعة ثالثة من لقاح 

كوفيد 19،  بعد 28 يوماً على األقل من جرعتك الثانية.

مالحظة: ال تخلط اللقاحات عند أخذك لجرعتك الثالثة. إذا كانت جرعتك األولى والثانية من فايزر، فيجب أن 
تكون جرعتك الثالثة هي فايزر. إذا كانت أول جرعتين لك من موديرنا ، فيجب أن تكون جرعتك الثالثة هي 

موديرنا أيضاً.

تجديد لقاح كوفيد 19
يغطي برنامج Medicare، أيضاً جرعة التجديد من لقاح كوفيد 19، بدون أي كلفة عليك.

إذا حصلت على لقاح كوفيد 19 سواء فايزر أو موديرنا، فيمكنك الحصول على جرعة محدثة بعد 5 	 
أشهر على األقل من إكمال جرعتك الثانية من سلسلة لقاح فايزر أو موديرنا.

إذا حصلت على لقاح كوفيد 19 من جونسون آند جونسون، فيمكنك الحصول على جرعة محدثة بعد 	 
شهرين على األقل من إكمال جرعتك األولى من لقاح جونسون آند جونسون.

إذا كنت تبلغ من العمر 50 عاماً أو أكثر، أو إذا كنت تعاني من نقص مناعي معتدل إلى حاد ، فقد 	 
تحصل على جرعة محدثة للمرة الثانية من لقاح كوفد 19 محدث، دون أي تكلفة عليك، بعد 4 أشهرعلى 

األقل من الجرعة األولى. لقاحك الثاني المحدث سيكون من شركة فايزر أو موديرنا. ال يلزم أن يكون 
هو نفس اللقاح للجرعة األولى لك.

عندما تذهب للحصول على اللقاح، تأكد من إحضار بطاقة Medicare ذات اللون األحمر واألبيض 	 
 Medicare ستحتاج بطاقة .Medicare واألزرق لكي يتمكن مقدم الخدمة من إرسال فاتورة إلى
 الخاصة بك حتى إذا كنت مسجالً في خطة Medicare Advantage. إذا كنت بحاجة إلى نسخة 

رسمية من بطاقتك ،فقم بتسجيل الدخول )أو إنشاء( حسابك اآلمن على Medicare.gov لطباعة بطاقة 
خاصة بك.
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تجديد لقاح كوفيد 19)تكملة(
إذا قمت بملء استمارة للحصول على اللقاح، فقد يُطلب منك رقم مجموعة شركة التأمين الخاصة بك. 	 

إذا كان لديك الجزء “ب”، فاترك هذا الحقل فارغاً أو اكتب “N/A”. إذا كانت لديك مشكلة في استكمال 
االستمارة، اتصل مع مقدم الخدمة الخاص بك.

إذا كنت مشمول ضمن برنامج Medicare ولديك نوع من اإلعاقة أو واجهت تحديات أخرى للوصول 	 
إلى مكان بعيد عن المنزل للحصول على لقاح، فسوف يتكفل برنامج Medicare بتوفير طبيب أو أي 

مقدم رعاية آخر إلعطائك لقاح كوفد في منزلك.

تعرف على مزيد من المعلومات المتعلقة بلقاح كوفد 19
تفضل بزيارة Medicare.gov/medicare-coronavirus للحصول على مزيد من المعلومات حول 	 

تغطية برنامج Medicare للقاح كوفيد 19 والخدمات األخرى ذات الصلة. 

أو اتصل على الرقم )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1. ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي 	 
االتصال على الرقم 1-877-486-2048.

 	.CDC.gov/coronavirus تفضل بزيارة

 	 CDC.gov/publichealthgateway/ اتصل باإلدارة الصحية المحلية الخاصة بك من خالل
.healthdirectories/index.html

 	.Medicare.gov/coverage/coronavirus-disease-2019-covid-19-vaccine تفضل بزيارة

يحق لك الحصول على المعلومات الخاصة باشتراكك في برنامج Medicare بصيغة يسهل الوصول اليها 
مثل الطباعة بحروف كبيرة أو بطريقة برايل أو في تنسيق ملف صوتي. يحق لك أيًضا تقديم شكوى إذا 

Medicare.gov/about-us/accessibility- شعرت بأنك تعرضت للتمييز. تفضَّل بزيارة الموقع اإللكتروني
nondiscrimination-notice، أو إتصل على الرقم )MEDICARE )1-800-633-4227-800-1 للحصول 

على المزيد من المعلومات. ويمكن لمستخدمي الهاتف النصي االتصال على الرقم 1-877-486-2048.

تم إنتاج هذا المنتج على نفقة دافعي الضرائب في الواليات المتحدة.
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