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VACCINE INFORMATION FACT SHEET FOR RECIPIENTS AND CAREGIVERS THE 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, AND THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 

VACCINE, BIVALENT (ORIGINAL AND OMICRON BA.4/BA.5) TO PREVENT 
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) FOR USE IN INDIVIDUALS 12 YEARS 

OF AGE AND OLDER

FOR 12 YEARS OF AGE AND OLDER

You are being offered the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccinethe Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine, Bivalent (Original and Omicron BA.4/BA.5), hereafter referred 
to as the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent, to prevent Coronavirus 
Disease 2019 (COVID-19) caused by SARS-CoV-2.

This Vaccine Information Fact Sheet for Recipients and Caregivers comprises the 
Fact Sheet for the authorized Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine and the 
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent, and also includes information 
about the U.S. Food and Drug Administration (FDA)-licensed vaccine for use in 
individuals 12 years of age and older1. 

The FDA-approved the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine authorized under
Emergency Use Authorization (EUA) for individuals 12 years of age and older, 
when prepared according to their respective instructions for use, can be used 
interchangeably.2

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine has received EUA from FDA to provide:

a 2-dose primary series to individuals 12 years of age and older; 
 a third primary series dose to individuals 12 years of age and older with

certain kinds of immunocompromise;
 .

The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent has received EUA from FDA
to provide either:

                                                          
1 You may receive this Vaccine Information Fact Sheet even if your child is 11 years old. Children who 
will turn from 11 years to 12 years of age between doses in the primary regimen may receive, for any
dose in the primary regimen, either: (1) the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine authorized for use in 
individuals 5 through 11 years of age; or the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine authorized for use in 
individuals 12 years of age and older.
2 When prepared according to their respective instructions for use, the FDA-approved the EUA-
authorized Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for individuals 12 years of age and older can be used 
interchangeably without presenting any safety or effectiveness concerns.
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 a single booster dose to individuals 12 years of age and older at least 
2 months after completion of primary vaccination with any authorized 
or approved monovalent3 COVID-19 vaccine; or

 a single booster dose to individuals 12 years of age and older at least 
2 months after receipt of the most recent booster dose with any 
authorized or approved monovalent COVID-19 vaccine.

This Vaccine Information Fact Sheet contains information to help you understand the 
risks and benefits of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, and the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine, Bivalent, which you may receive because there is currently a 
pandemic of COVID-19. Talk to your vaccination provider if you have questions.

This Fact Sheet may have been updated. For the most recent Fact Sheet, please see 
www.cvdvaccine.com.

WHAT YOU NEED TO KNOW BEFORE YOU GET ANY OF THESE VACCINES

WHAT IS COVID-19?
COVID-19 disease is caused by a coronavirus called SARS-CoV-2. You can get 
COVID-19 through contact with another person who has the virus. It is predominantly a 
respiratory illness that can affect other organs. People with COVID-19 have had a wide 
range of symptoms reported, ranging from mild symptoms to severe illness leading to 
death. Symptoms may appear 2 to 14 days after exposure to the virus. Symptoms may 
include: fever or chills; cough; shortness of breath; fatigue; muscle or body aches; 
headache; new loss of taste or smell; sore throat; congestion or runny nose; nausea or 
vomiting; diarrhea.

WHAT SHOULD YOU MENTION TO YOUR VACCINATION PROVIDER BEFORE 
YOU GET ANY OF THESE VACCINES?
Tell the vaccination provider about all of your medical conditions, including if 
you:

 have any allergies 
 have had myocarditis (inflammation of the heart muscle) or pericarditis 

(inflammation of the lining outside the heart)
 have a fever
 have a bleeding disorder or are on a blood thinner
 are immunocompromised or are on a medicine that affects your immune system
 are pregnant or plan to become pregnant
 are breastfeeding
 have received another COVID-19 vaccine
 have ever fainted in association with an injection

                                                          
3 Monovalent refers to any authorized or approved COVID-19 vaccine that contains or encodes the spike protein 
of only the Original SARS-CoV-2.

http://www.cvdvaccine.com/
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HOW ARE THESE VACCINES GIVEN?
The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, 
Bivalent,will be given to you as an injection into the muscle.

Primary Series: The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine is given for the primary series. 
The vaccine is administered as a 2-dose series, 3 weeks apart. A third primary series
dose may be administered at least 4 weeks after the second dose to individuals with
certain kinds of immunocompromise.

Booster Dose: Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent is administered as a single
booster dose at least 2 months after:

 completion of primary vaccination with any authorized or approved monovalent 
COVID-19 vaccine; or

 receipt of the most recent booster dose with any authorized or approved 
monovalent COVID-19 vaccine

The vaccine may not protect everyone.

WHO SHOULD NOT GET THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, OR THE 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, BIVALENT?
You should not get any of these vaccines if you:

 had a severe allergic reaction after a previous dose of the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine

 had a severe allergic reaction to any ingredient in these vaccines.

WHAT ARE THE INGREDIENTS IN THESE VACCINES?
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, and Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent
include the following ingredients: 

 mRNA and lipids (((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-
hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and cholesterol).

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine for individuals 12 years of age and older contains
1 of the following sets of additional ingredients; ask the vaccination provider which 
version is being administered:

 potassium chloride, monobasic potassium phosphate, sodium chloride, dibasic 
sodium phosphate dihydrate, and sucrose

OR
 tromethamine, tromethamine hydrochloride, and sucrose

Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent for individuals 12 years of age and older 
contains the following additional ingredients:

 tromethamine, tromethamine hydrochloride, and sucrose



4 Revised: 31 August 2022

HAVE THESE VACCINES BEEN USED BEFORE?
In clinical trials, approximately 23,000 individuals 12 years of age and older have 
received at least 1 dose of Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Millions of individuals 
have received the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine under EUA since December 11, 
2020.

In a clinical trial, approximately 300 individuals greater than 55 years of age received 
one dose of a bivalent vaccine that differs from the Pfizer-BioNTech COVID-19 
Vaccine, Bivalent in that it contains a different Omicron component.

WHAT ARE THE BENEFITS OF THESE VACCINES?
The Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine have been shown to prevent COVID-19. FDA 
has authorized Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent to provide better 
protection against COVID-19 caused by the Omicron variant of SARS-CoV-2.

The duration of protection against COVID-19 is currently unknown.

WHAT ARE THE RISKS OF THESE VACCINES?
There is a remote chance that these vaccines could cause a severe allergic reaction. A 
severe allergic reaction would usually occur within a few minutes to 1 hour after getting 
a dose. For this reason, your vaccination provider may ask you to stay at the place 
where you received your vaccine for monitoring after vaccination. Signs of a severe 
allergic reaction can include:

 Difficulty breathing
 Swelling of your face and throat
 A fast heartbeat
 A bad rash all over your body
 Dizziness and weakness

Myocarditis (inflammation of the heart muscle) and pericarditis (inflammation of the 
lining outside the heart) have occurred in some people who have received Pfizer-
BioNTech COVID-19 Vaccine, more commonly in adolescent males and adult males 
under 40 years of age than among females and older males. In most of these people, 
symptoms began within a few days following receipt of the second dose of vaccine. The 
chance of having this occur is very low. You should seek medical attention right away if 
you have any of the following symptoms after receiving the vaccine: 

 Chest pain
 Shortness of breath
 Feelings of having a fast-beating, fluttering, or pounding heart

Side effects that have been reported with these vaccines include:
 Severe allergic reactions
 Non-severe allergic reactions such as rash, itching, hives, or swelling of the face
 Myocarditis (inflammation of the heart muscle)
 Pericarditis (inflammation of the lining outside the heart)
 Injection site pain
 Tiredness
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 Headache
 Muscle pain
 Chills
 Joint pain
 Fever
 Injection site swelling
 Injection site redness
 Nausea
 Feeling unwell
 Swollen lymph nodes (lymphadenopathy)
 Decreased appetite
 Diarrhea
 Vomiting
 Arm pain
 Fainting in association with injection of the vaccine

These may not be all the possible side effects of these vaccines. Serious and 
unexpected side effects may occur. The possible side effects of these vaccines are still 
being studied.

WHAT SHOULD I DO ABOUT SIDE EFFECTS?
If you experience a severe allergic reaction, go to the nearest hospital.

Call the vaccination provider or your healthcare provider if you have any side effects 
that bother you or do not go away.

In addition, you can report side effects to Pfizer Inc. directly to the below website or 
at the Email provided below.

Website Email 

www.pfizersafetyreporting.com ARE.AEReporting@pfizer.com 

.

WHAT IF I DECIDE NOT TO GET THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, OR 
THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, BIVALENT?
Under the EUA, it is your choice to receive or not receive any of these vaccines. Should 
you decide not to receive any of these vaccines, it will not change your standard 
medical care.

ARE OTHER CHOICES AVAILABLE FOR PREVENTING COVID-19 BESIDES THE 
PFIZER-BIONTECH COVID-19 VACCINE, OR THE PFIZER-BIONTECH COVID-19 
VACCINE, BIVALENT?
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Other vaccines to prevent COVID-19 may be available under EUA, including bivalent 
vaccines that contain an Omicron component of SARS-CoV-2.

CAN I RECEIVE THE PFIZERBIONTECH COVID-19 VACCINEOR THE PFIZER-
BIONTECH COVID-19 VACCINE, BIVALENT AT THE SAME TIME AS OTHER 
VACCINES?
Data have not yet been submitted to FDA on administration of the Pfizer-BioNTech 
COVID-19 Vaccine, or the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent at the same 
time with other vaccines. If you are considering receiving the Pfizer-BioNTech COVID-
19 Vaccine, or the Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent with other vaccines, 
discuss your options with your healthcare provider.

WHAT IF I AM IMMUNOCOMPROMISED?
If you are immunocompromised, you may receive a third primary series dose of
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine. Individuals 12 years of age and older may 
receive a booster dose with Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine, Bivalent. 
Vaccinations may not provide full immunity to COVID-19 in people who are 
immunocompromised, and you should continue to maintain physical precautions to 
help prevent COVID-19. Your close contacts should be vaccinated as appropriate.

WHAT IF I AM PREGNANT OR BREASTFEEDING?
If you are pregnant or breastfeeding, discuss your options with your healthcare 
provider.

WILL THESE VACCINES GIVE ME COVID-19?
No. These vaccines do not contain SARS-CoV-2 and cannot give you COVID-19.

KEEP YOUR VACCINATION CARD
When you get your first COVID-19 vaccine, you will get a vaccination card. Remember 
to bring your card when you return.

ADDITIONAL INFORMATION 
If you have questions, visit the website provided below.

To access the most recent Fact Sheets, please scan the QR code provided below.

Global website
www.cvdvaccine.com



7 Revised: 31 August 2022

HOW CAN I LEARN MORE?
 Ask the vaccination provider.
 Visit CDC at https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html.
 Visit FDA at https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-

legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization.
 Contact your local or state public health department.

WHERE WILL MY VACCINATION INFORMATION BE RECORDED? 
The vaccination provider may include your vaccination information in your state/local 
jurisdiction’s Immunization Information System (IIS) or other designated system. This 
will ensure that you receive the same vaccine when you return for the second dose of 
the primary series. For more information about IISs visit: 
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.

WHAT IS AN EMERGENCY USE AUTHORIZATION (EUA)?
An EUA is a mechanism to facilitate the availability and use of medical products, 
including vaccines, during public health emergencies, such as the current COVID-19 
pandemic. An EUA is supported by a Secretary of Health and Human Services (HHS) 
declaration that circumstances exist to justify the emergency use of drugs and 
biological products during the COVID-19 pandemic. A product authorized for 
emergency use has not undergone the same type of review by FDA as an 
FDA-approved product.

Manufactured for
BioNTech Manufacturing GmbH 

LAB-1451-22.0
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٢٠٢٢أغسطس/آب٣١: تمت المراجعة           

بیونتیك ثنائي ‑لقاح فایزر، و١٩-لقاح فایزر بایونتك كوڤید صحیفة معلومات اللقاح لمتلقي ومقدمي الرعایة حول
للوقایة من اإلصابة ) BA.4/BA.5لسالالت أومیكرون ةوالمضادةاألصلیالتركیبة (١٩-التكافؤ المضاد لكوڤید 

  عاًما فأكبر١٢المخصص لالستخدام مع األفراد البالغین من العمر ) ١٩-(كوڤید٢٠١٩بعدوى فیروس كورونا 

  عاًما فأكبر١٢األفراد البالغین من العمر معلالستخدام مخصص

1

لسالالت ةوالمضادةاألصلیالتركیبة (١٩-ثنائي التكافؤ المضاد لكوڤید بیونتیك‑لقاح فایزرو١٩-علیك لقاح فایزر بایونتك كوڤیدیُعَرض
للوقایة من اإلصابة بعدوى فیروس ،١٩-بیونتیك ثنائي التكافؤ المضاد لكوڤید ‑لقاح فایزر)، الُمشار إلیھ فیما یلي باسم BA.4/BA.5أومیكرون 

).٢-كوف-ة الشدیدة (المعروفة بسارس) الناجم عن المتالزمة التنفسیة الحاد١٩-(كوڤید٢٠١٩كورونا 
بیونتیك ثنائي التكافؤ المضاد ‑لقاح فایزرو١٩-بایونتك كوڤید-زر فایتشتمل صحیفة وقائع المتلقین ومقدمي الرعایة على معلومات عن لقاح 

المخصص لالستخدام مع األفراد )FDA(تصریح إدارة الغذاء والدواء األمریكیةعن اللقاح الحاصل علىكما تحتوي على معلومات١٩-لكوڤید 
. 1عاًما فأكبر١٢البالغین من العمر 

إدارة الغذاء والمعتمد من قبل )EUAتصریح االستخدام في حاالت الطوارئ (بموجب19-بیونتیك المضاد لكوفید‑یمكن استخدام لقاح فایزر
بشكل متبادل عند تحضیرھما وفقًا لتعلیمات االستخدام ،عاًما فأكبر١٢مع األفراد البالغین من العمر لالستخدامالمخصصوالدواء األمریكیة

2الخاصة بكل منھما.

تصریح االستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة١٩-بایونتك كوڤید-تلقى لقاح فایزر

 عاماً فما فوق ١٢جرعتین أولیین لألفراد الذین تبلغ أعمارھم

 عاماً فما فوق المصابین بأنواع معینة من أمراض نقص المناعة. ١٢جرعة أولیة ثالثة لألفراد الذین تبلغ أعمارھم

لتقدیم إما:تصریح االستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء األمریكیةثنائي التكافؤ ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرتلقى لقاح 

 3أحادي التكافؤبأي لقاحسلسلة التلقیح األولیةمن إكمالشھرین على األقل ، بعدفوقفما اعامً ١٢لألفراد الذین تبلغ أعمارھم فردیةجرعة معززة

  ؛ أو١٩-كوڤید لمصرح بھ أو معتمد

 3أحادي التكافؤأي لقاحنجرعة معززة مآخرتلقي من شھرین على األقل فوق، بعدفما اعامً ١٢لألفراد الذین تبلغ أعمارھم فردیةجرعة معززة

  .١٩-كوڤید مصرح بھ أو معتمد ل

بیونتیك ثنائي ‑لقاح فایزرو١٩-یدڤبایونتك كو -معلومات تساعدك على فھم المخاطر والفوائد الخاصة بلقاح فایزرتحتوي ورقة الحقائق على
وذلك بسبب تفشي وباء ما) الذي من الممكن أن یتم تلقیحك بھ١٩-یدڤللوقایة من فیروس كورونا المستجد (كو١٩-التكافؤ المضاد لكوڤید 

. ١٩-یدڤكو

تحدث إلى مقدم اللقاح الخاص بك إذا كانت لدیك أسئلة. 

 قد یتم تحدیث ھذه الورقة، لذا یرجى زیارة الموقع التالي للحصول على النسخة الُمحدثةwww.cvdvaccine.com

؟ھذین اللقاحینأي من ما الذي تحتاج لمعرفتھ قبل الحصول على 

؟ ١٩-ما ھو كوڤید

                                                          
عاًما من العمر بین ١٢األطفال الذین سیبلغون قد یتلقى عاًما.١١معلومات اللقاح ھذه حتى لو كان طفلك یبلغ من العمر وقائعقد تتلقى صحیفة 1

المصرح ١٩-كوڤیدضاد لالمبایونتك -لقاح فایزر) ١، إما: (سلسلة اللقاح االولیة ألي جرعة في ،سلسلة اللقاح االولیة مرات تلقي الجرعات في 
المصرح باالستخدام في األفراد ١٩-كوڤیدالمضاد لبایونتك -فایزرلقاح ) ٢(عاًما؛ أو ١١أعوام حتى ٥باالستخدام في األفراد البالغین من العمر 

  عاًما فأكبر.١٢البالغین من العمر 
حاصل على تصریح االستخدام في حالة الBioNTech COVID-Pfizer-19عند التحضیر وفقًا لتعلیمات االستخدام الخاصة یمكن استخدام لقاح 2

  عاًما أو أكثر بالتبادل دون أي مخاوف تتعلق بالسالمة أو الفعالیة12) لألفراد الذین تبلغ أعمارھم EUA(الطوارئ
  .األصلي فقط٢-كوف-سارسفیروس لبروتین سبایكیحتوي علىیشفر أومصرح بھ أو معتمد١٩-كوڤیدلأي لقاح یعنيأحادي التكافؤ3
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. إن ھذا النوع من فیروس كورونا لم یتم التعرف ٢بـ سارس كوفإنھ مرض ناتج عن اإلصابة بفیروس كورونا المسمى 

عن طریق االختالط مع شخص آخر حامل للفیروس. ھو في الغالب مرض تنفسي یُمكن أن ١٩-علیھ من قبل. من الممكن أن تتم إصابتك بكوڤید
لدیھم مجموعة واسعة من األعراض تم االبالغ عنھا تتراوح من األعراض ١٩-الُمصابین بكوڤیداألعضاء األخرى. إن األشخاصیؤثر على 

الخفیفة إلى المرض الشدید. تظھر األعراض على الشخص الُمصاب 

، ضیق في التنفس، إرھاق، آالم في یوم من التعرض للفیروس. قد تشمل األعراض: حمى أو قشعریرة، سعال١٤الى ٢بعد مدة تتراوح من 
  العضالت أو الجسم، صداع، فقدان حدیث لحاستي الشم والتذوق، التھاب الحلق، احتقان أو سیالن األنف، غثیان أو قيء، إسھال . 

  
  

؟ یناللقاحھذین أي من الذي یجب أن تذكره لمقدم اللقاح الخاص بك قبل أن تحصل على ما 

اللقاح عن جمیع الحاالت الطبیة الخاصة بك، بما في ذلك إذا كان:أخبر مقدم 

 الحساسیةلدیك أي نوع من.      

-(التھاب الغشاء الذي یغلف عضلة القلب)     أو التھاب التامور التھاب عضلة القلب كنت تعاني من

.لدیك حمى     

 الدم.لدیك اضطراب نزفي أو تتناول عالج لزیادة سیولة

 .تعاني من نقص مناعة أو تتناول أدویة تؤثر على نظامك المناعي  

في حالة وجود حمل أو التخطیط لحدوث حمل.

.في حاالت الرضاعة    

١٩-في حالة تلقي لقاح آخر للوقایة من كوڤید

 . سبق تعرضك لإلغماء بالتزامن مع الحقن

؟ ھذین اللقاحینكیف یتم إعطاء 

 عن طریق الحقن العضلي .ثنائي التكافؤ ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح و١٩-بایونتك كوڤید-یتم إعطاء لقاح فایزر

:أسابیع. یمكن إعطاء ٣اللقاح في جرعتین بفاصل یُعطىفي السلسلة األولیة. و١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح ییُعطىجرعتین أولیین
أسابیع على األقل من الحصول على الجرعة الثانیة لألشخاص المصابین بأنواع معینة من أمراض نقص المناعة. ٤جرعة أولیة ثالثة بعد 

في صورة جرعة معززة فردیة بعد شھرین على األقل من:ثنائي التكافؤ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزریُعطى لقاح : الجرعة المعززة

؛ أو١٩-كوڤید لأحادي التكافؤ مصرح بھ أو معتمدبأي لقاحسلسلة التلقیح األولیةإكمال

 أحادي التكافؤ١٩-كوڤید لح بھ أو معتمدأحادي التكافؤ مصرأي لقاحنجرعة معززة مآخرتلقي.

.قد ال یحمي اللقاح الجمیع

بیونتیك ‑فایزرلقاح أو ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح من ھم االشخاص الذین یحُظر علیھم تلقى 
  ؟١٩-كوڤیدلالمضادثنائي التكافؤ 

في حاالت:أي من ھذین اللقاحینتناول تأالینبغي 

 ١٩-كوڤیدلالمضادبیونتیك‑فایزرلقاح حدوث رد فعل تحسسي شدید بعد جرعة سابقة من.    

 ھذین اللقاحینلدیك حساسیھ ضد أي من مكونات .

؟ھذین اللقاحینمكونات ماھي

: على المكونات التالیة١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤبیونتیك‑فایزرلقاح و١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح یحتوي 

 ) الحمض الریبي النووي المرسالmRNA(دھون و)))ھیكسیل -٢دایل) ثنائي (-١ھیكسان ،-٦ھیدروكسي بیوتیل) ازانیدیل) ثنائي (-٤
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فوسفوكولین ٣-اس ان جلیسرو-دایستیارویل٢و١دیسیل اسیتامید، داي تترا-]، ان٢٠٠٠-بولي ایثیلین جلیكول -٢(-دیكانوات) ، [ان
،وكولیستیرول)

  
مجموعات المكونات إحدى على فأكبر، ١٢، المخصص لالستخدام مع األفراد البالغین من العمر ١٩-بیونتیك المضاد لكوفید-یحتوي لقاح فایزر

  اإلضافیة التالیة، اسأل مقدم اللقاح عن النسخة التي تتلقاھا:

 ،كلورید البوتاسیوم، وفوسفات البوتاسیوم أحادي القاعدیة، وكلورید الصودیوم، وفوسفات الصودیوم ثنائي القاعدیة ثنائي الھیدرات
وسكروز

  أو

ترومیثامین، وھیدروكلورید الترومیثامین، وسكروز  
على المكونات عاًما فأكبر١٢المخصص لالستخدام مع األفراد البالغین من العمر ١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤبیونتیك‑فایزرلقاح یحتوي 

اإلضافیة التالیة:

ترومیثامین، وھیدروكلورید الترومیثامین، وسكروز  

من قبل؟ھذین اللقاحینھل تم استخدام 

ك یبیونت‑فایزرلقاح سنة فما فوق جرعة واحدة على األقل من ١٢فرد تبلغ أعمارھم ٢٣٠٠٠خالل التجارب اإلكلینیكیة، تلقى ما ي قارب من 
. ١٩-كوڤیدلالمضاد 

  .٢٠٢٠دیسمبر ١١بموجب تصریح االستخدام الطارئ منذ ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح تلقى مالیین األفراد 

بیونتیك‑فایزرلقاح عاًما جرعة واحدة من لقاح ثنائي التكافؤ یختلف عن٥٥تزید أعمارھم عن فرد ٣٠٠، تلقى ما یقرب من إكلینیكیةفي تجربة 
.مضاد لساللة أومیكروننھ یحتوي على مكون مختلفإمن حیث ١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤ

؟اللقاحینھذین ما ھي فوائد 

لقاح باستخدام إدارة الغذاء والدواء األمریكیة. وقد صرحت١٩-كوڤیدبیمنع اإلصابة ١٩-كوڤیدلبیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح بت أن ثُ 
-كوف-الناجم عن متغیر أومیكرون لفیروس سارس١٩-كوڤیدمرضضد لتوفیر حمایة أفضل١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤبیونتیك‑فایزر

٢.  

  اغیر معروفة حالی١٩-مدة الحمایة ضد ڤیروس الكوڤید

؟لھذین اللقاحینما ھي المخاطر واألعراض الجانبیة 
من تلقي دقائق معدودة إلى ساعة واحدةفي حساسیة شدیدة. الحساسیة الشدیدة عادةً ما تحدث خالل ھذین اللقاحیناحتمال بعید أن یتسبب ھناك

ة . لھذا السبب، قد یطلب منك مقدم اللقاح البقاء في المكان الذي تلقیت فیھ لقاحك لالطمئنان علیك بعد التطعیم. عالمات وأعراض الحساسیجرعةال
تشمل ما یلي:الشدیدة

قلبتسارع ضربات ال-  تورم في الوجھ والحلق-  صعوبة في التنفس

دوخة وضعف-    طفح جلدي شدید في الجسم بأكملھ

بیونتیك المضاد ‑فایزرلقاح حدث التھاب عضلة القلب والتھاب التامور (التھاب الغشاء الذي یغلف عضلة القلب) لدى بعض األشخاص الذین تلقوا 
عاًما مقارنة باإلناث و الذكور األكبر سنًا. عند ٤٠الذین تقل أعمارھم عن البالغینالذكورالمراھقین الذكور وو األكثر شیوًعا عند ١٩-كوڤیدل

بایونتك. فرصة حدوث ذلك منخفضة -معظم ھؤالء األشخاص ، بدأت األعراض في غضون أیام قلیلة بعد تلقي الجرعة الثانیة من لقاح فا یزر
األعراض التالیة بعد تلقي اللقاح:للغایة. یجب علیك طلب العنایة الطبیة فوًر ا إذا كان لدیك أي من

ضیق نفس•       ألم في الصدر        

الشعور بتسارع أو رفرفة أو قوة في ضربات القلب

تشمل ما یلي:بھذین اللقاحیناألعراض الجانبیة التي تم اإلبالغ عنھا التي تتعلق 

  ردود فعل تحسسیة شدیدة-

طفح جلدي، حكة، قشعریرة، أو انتفاخ الوجھردود فعل تحسسیة غیر شدیدة مثل -

التھاب عضلة القلب-
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التھاب التامور (التھاب البطانة خارج القلب)-
ألم مكان حقن اللقاح-

تعب ال-
صداعال-

ألم العضالت-
  قشعریرةال-

          ألم المفاصل-

                     الحمى-
  تورم في مكان حقن اللقاح-
  اللقاحاحمرار مكان حقن -
  غثیانال-
  (شعور بتوعك)الشعور بأنك على غیر ما یرام-

  (تضخم العقد اللمفیة)تورم في العقد اللیمفاویة-

انخفاض الشھیة-

        سھالاإل-

      قيءال-

في الذراعألم -

اإلغماء المرتبط بحقن اللقاح-

لھذین . قد تحدث أعراض خطیرة وغیر متوقعة. ال تزال اآلثار الجانبیة المحتملة اللقاحینلھذینقد ال تكون ھذه جمیع األعراض الجانبیة المحتملة 
.قید الدراسةاللقاحین

ما الذي یجب أن افعلھ بشأن اآلثار الجانبیة؟ 

إذا كنت تعاني من رد فعل تحسسي شدید ، فعلیك الذھاب إلى أقرب مستشفى . -

.ال تزولاتصل بمقدم اللقاح أو بالطبیب الخاص بك عند شعورك بأعراض جانبیة مزعجة أو -

باإلضافة إلى ذلك یمكنك اإلبالغ عن األعراض الجانبیة لشركة فایزر من خالل وسائل االتصال المذكورة أدناه -
www.pfizersafetyreporting.comالبرید اإللكتروني: -

ARE.AEReporting@pfizer.com الموقع اإللكتروني:

؟ ١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤبیونتیك‑فایزرلقاح أو ١٩-بایونتك كوڤید-ماذا لو قررت عدم الحصول على لقاح فایزر

. إذا قررت ماأو عدم تلقیھھذین اللقاحینأي منبناء على تصریح االستخدام الطارئ من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة ، إنھ اختیارك لتلقي -
، فلن یغیر ذلك معاییر الرعایة الطبیة القیاسیة المقدمة لك . أي من ھذین اللقاحینعدم تلقي 

بیونتیك ثنائي ‑فایزرلقاح أو ١٩-یدڤبایونتك كو-غیر لقاح فایزر١٩-یدڤالكویروسڤھل ھناك خیارات أخرى متاحة للوقایة من 
  ؟ ١٩-یدڤكولالتكافؤ المضاد 

متغیر بما في ذلك اللقاحات ثنائیة التكافؤ المحتویة على ، ترخیص االستخدام الطارئعلى -الكوڤیدقد تحصل لقاحات أخرى للوقایة من ڤیروس
  .٢-كوف-أومیكرون لفیروس سارس

في نفس الوقت مع غیره من ١٩-كوڤیدلالمضاد ثنائي التكافؤبیونتیك‑فایزرلقاح أو بایونتك"-ھل یمكنني الحصول على لقاح "فایزر
اللقاحات ؟

في ١٩-یدڤبیونتیك ثنائي التكافؤ المضاد لكو‑أو لقاح فایزربا یو إن تك"-لقاح "فایزرتقدیم البیانات بعد إلى إدارة الغذاء والدواء بشأن تلقىلم یتم 
نفس الوقت مع لقاحات أخرى. 

mailto:ARE.AEReporting@pfizer.com
http://www.pfizersafetyreporting.com/
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مع لقاحات أخرى، ناقش خیاراتك مع ١٩-یدڤبیونتیك ثنائي التكافؤ المضاد لكو‑أو لقاح فایزرإن تك"بایو-لقاح "فایزرإذا كنت تفكر في تلقى
مقدم رعایتك الصحیة مزود.

ماذا لو كنت مصابًا بنقص المناعة؟

١٢من العمر ن والبالغقد یتلقى األفراد إذا كنت تعاني من نقص المناعة.١٩-یدڤبیونتیك المضاد لكو‑أو لقاح فایزرقد تتلقى جرعة أولیة ثالثة من 
لدى األشخاص ١٩-مناعة كاملة لـكوڤید اللقاحاتقد ال توفر .١٩-یدڤبیونتیك ثنائي التكافؤ المضاد لكو‑فایزرجرعة معززة مع لقاح عاًما فأكبر

. ١٩-للمساعدة في الوقایة من كوڤید ١٩-الذین یعانون من نقص المناعة ، یجب علیك االستمرار في الحفاظ على االحتیاطات الجسدیة ضد كوڤید
یجب تطعیم األشخاص القریبین منك حسب الحاجة . 

ماذا لو كنت حامل أو أرضع طفلي؟

ن طفلك، ناقشي خیاراتك مع مقدم الرعایة الصح یة الخاصة بك . إذا كنت حامل أو ما زلتي ترضعی

؟ ١٩-بمرض كو ڤیدھذین اللقاحین ھل سیصیبني 

١٩.-وال یمكنھ أن یصیبك بكوڤید٢-كوف -على سارز نان اللقاحاھذكال ، ال یحتوي 

احتفظ ببطاقة التطعیم الخاصة بك

  . تذكر إحضار بطاقتك عند العودة . ، ستحصل على بطاقة تطعیم١٩-یدڤلكوأول لقاح مضاد عندما تحصل على 

ةمعلومات إضافی

إذا كانت لدیك أي أسئلة، قم بزیارة الموقع االلكتروني الموضح أدناه . 

لمراجعة أحدث نسخة من ب یان الحقائق، الرجاء مسح الرمز أدناه من خالل ھاتفك . 

Global Website

www.cvdvaccine.com

           

  كیف یمكنن ي التعرف على المزید من المعلومات؟

  اسأل الجھات المختصة باللقاح . 

بزیارة مركز مكافحة األمراض والوقایة منھاقم

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- .ncov/index.html

https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and- ألمریكيقم بزیارة موقع إدارة الغذاء والدواء ا

.response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization اتصل بدائرة الصحة المحلیة

ھو ترخیص االستخدام في حاالت الطوارئ؟ما

ھو آلیة لتسھیل توافر واستخدام المنتجات الطبیة ، بما في ذلك اللقاحات ، أثناء حاالت االستخدام الطارئتصریح
. یتم دعم االستخدام الطارئ باإلعالن عن وجود ظروف تبرر ١٩-الطوارئ الصحیة العامة ، مثل الحالیة جائحة كوڤید

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-%20.ncov/index.html
http://www.cvdvaccine.com/
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المنتج المصرح و.١٩-كوڤیدجائحة خالل )HHSمن قبل وزیر الصحة والخدمات اإلنسانیة (االستخدام الطارئ لألدویة والمنتجات البیو لوجیة
معتمد من إدارة الغذاء والدواءالمنتج الي یخضع لھذالاألمریكیةإدارة الغذاء والدواءلم یخضع لنفس نوع مراجعةھو منتج الطارئلالستخدام 
.األمریكیة

صنعت من أجل

BioNTech Manufacturing GmbH

المرجع:

LAB-1451-22.0

٢٠٢٢أغسطس/آب٣١تمت المراجعة:
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