
الدفع مقابل لقاحاتكدليل 

 الدفع مقابل لقاحات أطفالك

وعلى  ( خدمات الوقاية من األمراض، إذا كانت مؤهلة لذلك.IHSتؤمن المراكز الصحية لسكان هاواي األصليين والخدمة الصحية الهندية ) يحق لجميع األطفال الوصول إلى اللقاحات.

( في المراكز الصحية المؤهلة VFCالذي يقدمه برنامج لقاحات األطفال ) COVID-19( ولقاح CDCبها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )الرغم من أن اللقاحات التي توصي 

 يجب أن تكون اللقاحات الروتينية التي توصي  1( هي مجانية، إال أن طبيبك قد يطلب منك دفع تكاليف أخرى مقابل الزيارة.RHCs( أو العيادات الصحية الريفية )FQHCsفيدراليًا )

 ( مجانية.*CDCبها مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

برنامج إذا لم تكن قادًرا على دفع التكاليف اإلدارية مقابل لقاحات  2*يجب أن يغطي تأمينك الصحي لقاحات اإلنفلونزا وغيرها من اللقاحات من دون طلب دفعة مشتركة أو تأمين مشترك.

 ، يمكنك ذكر ذلك ولن يُطلب منك دفعها.(VFC)لقاحات األطفال 

 الدفع مقابل لقاحات البالغين

 التأمين الصحي الخاص ●

تواصل مع شركة التأمين الخاصة بك  وفقًا للقانون، يجب أن تغطي شركة التأمين الخاصة بك اللقاحات الموصى بها من دون أن تتحمل أنت دفع أي تكاليف. ○

 عن مكان الحصول على اللقاحات التي تغطيها من دون أي تكلفة، سواٌء أكان في عيادة الطبيب أو في صيدلية محددة. لتسأل
● Medicaid 

في معظم الواليات بعض لقاحات البالغين على األقل، ولكن قد ال يقدم بعضها كل اللقاحات التي توصي بها مراكز مكافحة األمراض  Medicaidتشمل خطط  ○

 ( مجانًا.CDCة منها )والوقاي
 في واليتك لتعرف ما إذا كان اللقاح )اللقاحات( الذي تحتاج إليه مجانيًا أو إذا كان عليك أن تدفع دفعًا مشترًكا أو تأمينًا مشترًكا Medicaidتواصل مع وكالة  ○

من المطلوب أن تأخذ اللقاحات على يد طبيب أو صيدلي أو مقدم رعاية واسألها أيًضا إذا كان  رسًما إداريًا مقابل اللقاح )أي رسم مقابل كل حقنة تُعطى لك(. أو

 صحية معيّن لتتم تغطيتها.

● Medicare 
 )التأمين الطبي(. Part Bلقاَحي اإلنفلونزا والمكورات الرئوية من دون أي تكلفة بموجب خطة  Medicareيغطي برنامج  ○
الخاص بك  Part Dاتصل بمقدم خطة  يطة جًدا يدفعها المرضى أو حتى بدون أي تكلفة.اللقاحات مقابل تكلفة بس Medicareمن  Part Dوتغطي خطط  ○

 للحصول على مزيد من المعلومات.

 ال تأمين صحي ●
مقابل اإلداري  ستضطر على األغلب إلى دفع كامل تكلفة اللقاحات وأي رسوم تنتج منها، مثل الدفع المشترك في العيادة و/أو التأمين المشترك و/أو الرسم ○

 اللقاح )أي رسم مقابل كل حقنة تُعطى لك( في عيادة الطبيب أو العيادة الصحية أو الصيدلية.

 ماذا لو لم أكن قادًرا على تحمل تكلفة اللقاحات؟

ة والسؤال عن إمكانية توفر أي برامج على مستوى إذا لم تكن قادًرا على تحمل تكلفة اللقاحات التي تحتاج إليها، يمكنك االتصال باإلدارة الصحية المحلية أو التابعة للوالي ●

( RHCs( أو العيادات الصحية الريفية )FQHCsويمكنك أيًضا االتصال بالمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ) الوالية تقدم اللقاحات مجانًا أو بكلفة مخفضة للبالغين.

هاواي األصليين في منطقتك لترى ما إذا كانت تقدم اللقاحات بكلفة مخفضة، أو االتصال بمراكز  ( أو المراكز الصحية لسكانIHSالخدمات الصحية الهندية ) مركز أو

قد تطلب منك العيادات التسجيل بصفة مريض لتقدم لك اللقاحات. .C DC-INFO (1-800-232-4636)-800-1( على الرقم CDCمكافحة األمراض والوقاية منها )

 المعلومات، يُرجى زيارةللحصول على مزيد من 
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التلقيح ضد اإلنفلونزادليل 
 ما هي اإلنفلونزا؟

يمكن أن يصاب أي شخص بمرض اإلنفلونزا، إال أنه يشكل خطًرا أكبر  هي مرٌض معٍد ينتشر عادةً خالل الفترة الممتدة بين شهَري أكتوبر ومايو في الواليات المتحدة.اإلنفلونزا 

لحوامل واألشخاص الذين يعانون حاالت صحية معينة أو ضعفًا عاًما وما فوق والنساء ا 65على المجموعات الحساسة مثل الّرضع واألطفال الصغار واألشخاص الذين يبلغون من العمر 

 في الجهاز المناعي.

 لماذا يجب أخذ اللقاح؟

ماليين من هنا، يمكن أن يساعد لقاح اإلنفلونزا في تفادي  يُتوفى آالف األشخاص سنويًا في الواليات المتحدة بسبب اإلنفلونزا، ويضطر عدٌد أكبر من ذلك بكثير إلى دخول المستشفى.

 اإلصابات وزيارات األطباء المتعلقة باإلنفلونزا كل عام.

 من يجب أن يأخذ اللقاح؟

أشهر وما فوق بأن يأخذوا اللقاح خالل كل موسم  6( الجميع ابتداًء من عمر الـ CDCتوصي مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ) يجب على الجميع أن يأخذوا لقاح اإلنفلونزا.

 يد.إنفلونزا جد

 ؟COVID-19هل يمكنني أخذ لقاحات أخرى إلى جانب لقاح 

ويتضمن ذلك إعطاء لقاح  واللقاحات األخرى بغض النظر عن توقيت كّلٍ منها. COVID-19أصبح من الممكن تقديم لقاحات  ●

19-COVID  3يوًما. 14مع لقاحات أخرى في اليوم نفسه أو خالل 

 بسبب لقاح اإلنفلونزا؟هل من الممكن أن أُصاب باإلنفلونزا 

 كال، ال يمكن أن تتسبب لقاحات اإلنفلونزا بإصابتك بمرض اإلنفلونزا. ●

 للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارة
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