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 19- معلومات حول لقاح كوفید 
مي الرعایة  معلومات لُمقّدِ

)، حیث إنھم األكثر عرضة  CYSHCNالتطعیم لھ أھمیة خاصة لألطفال والشباب ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة ( •
مي الرعایة الصحیة. وقد یواجھ  19-لإلصابة بكوفید  . وھذا لمعاناتھم من بعض الحاالت الصحیة الكامنة، وُمخالطتھم لُمقّدِ

 األطفال والشباب صعوبة في ارتداء الكمامات، وغسل الیَدین، والحفاظ على مسافة آمنة بینھم وبین اآلخرین.  
 أعوام فأكثر.   5مصرًحا بھ لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم  19- مضاد لكوفیدال Pfizerیُعَد لقاح   •
، مراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا)  Centers for Disease Control and Prevention  )CDCتوصي  •

احات  أعوام فأكثر على اللق 5أن یحصل جمیع األشخاص البالغین من العمر  American Academy of Pediatricsو
 .  19-المضادة لكوفید

أشھر على حصولھم   5سنوات فأكثر الحصول على جرعة تنشیطیة بعد مرور   5یجب على األشخاص الذین تبلغ أعمارھم  •
 على آخر جرعة من اللقاح. 

(باللغة اإلنجلیزیة فقط) على جرعة    ویعانون من نقص المناعة سنوات فأكثر   5یجب أن یحصل األشخاص الذین تبلغ أعمارھم  •
من اللقاح متبوعة بجرعة تنشیطیة بعد أشھر من آخر   یوًما من حصولھم على الجرعة الثانیة  28بعد   Pfizerإضافیة من لقاح 

الشخص الذي   (باللغة اإلنجلیزیة فقط) عدد الجرعات اإلجمالیة التي یحتاج إلیھا ھذا الرسم البیاني یوضح . جرعة حصلوا علیھا
  یعاني من نقص المناعة حسب عمره.

 .  19- یُعَدُّ اللقاح آمنًا وفعاالً للغایة لحمایة األطفال والشباب من كوفید •

 لماذا یجب على األطفال تلقي اللقاح؟ 
الذین   یساعد تلقي اللقاح في الحفاظ على سالمة األطفال أثناء وجودھم في المدرسة ومع أصدقائھم وأسرتھم. یكون األطفال •

حصلوا على اللقاح أقل عرضة لإلصابة بأعراض مرضیة شدیدة، أو الدخول إلى المستشفى، أو الوفاة في حالة إصابتھم  
 .  19-بكوفید

(باللغة اإلنجلیزیة فقط)، بما    صحیة قصیرة وطویلة األجل مضاعفات  19- یمكن أن یظھر على األطفال الذین أُصیبوا بكوفید •
(باللغة    )C-MISمتالزمة التھاب أجھزة متعددة ( طویلة األجل". ولكن بعض المضاعفات، مثل   19-في ذلك "أعراض كوفید

اإلنجلیزیة فقط)، یمكن أن تكون خطیرة وتؤدي إلى دخول المستشفى للعالج، بل وحتى الوفاة. لذلك، یُعَدُّ تلقي اللقاح ھو  
 الطریقة المثلى للحفاظ على صحة األطفال وسالمتھم.

) أكثر CYSHCNیمكن أن یكون األطفال والشباب ذوو احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة (
 19-صابة بالمرض الشدید بسبب كوفیدعرضة لإل

فقط)  (باللغة اإلنجلیزیة    حاالت صحیة معینةقد یكون األطفال ذوو احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة أو الذین یعانون من  •
 . 19- . ولذلك، یُعَد التطعیم وسیلة مھمة لحمایة األطفال من كوفید19-أكثر عرضة لإلصابة بمرض شدید إذا أصیبوا بكوفید

ھناك طریقة أخرى لحمایة األطفال وھي التأكد من أن أفراد أسرتھم اآلخرین محصنین بالكامل وتلقوا الجرعات التنشیطیة   •
مي الرعایة أن یحصلوا على اللقاح أیًضا.  أیًضا. ھذا یعني أنھ من المھم للو  الَدین وُمقّدِ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-04-images/825-023-ImmunocompromisedDoses.png
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-04-images/825-023-ImmunocompromisedDoses.png
https://doh.wa.gov/sites/default/files/2022-04-images/825-023-ImmunocompromisedDoses.png
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
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آمن على األطفال والشباب ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة   19- اللقاح المضاد لكوفید
)CYSHCN ( 

 .  19- یمكن لألطفال والبالغین الذین یعانون من حاالت صحیة كامنة الحصول على لقاح مضاد لكوفید •
السبب الوحید الذي یجعل الشخص ال یحصل على اللقاح ھو أن یكون لدیھ رد فعل مھدد للحیاة (رد فعل یتطلب تلقي جرعات   •

 . 19- المكونات الموجودة في اللقاح المضاد لكوفید من قلم إیبنفرین) أليٍ من 
 .  19-مخاطر اإلصابة بكوفید تفوق فوائد تلقي اللقاح كثیًرا  •
م الرعایة الصحیة المعني بالطفل إذا كانت لدیك أسئلة أو مخاوف بشأن اللقاح.  •  یُرجى استشارة ُمقّدِ

 

 اآلثار الجانبیة 
 أكثر بكثیر من خطر اآلثار الجانبیة للحصول على اللقاح.  19-تُعَد المخاطر الصحیة الناتجة عن اإلصابة بكوفید

األكثر شیوًعا فیما یلي: من الطبیعي أن یشعر األطفال ببعض اآلثار الجانبیة بعد الحصول على اللقاح. وتتمثل اآلثار الجانبیة 
 ألم الذراع  •
 آالم في العضالت  •

 إرھاق  •
 صداع  •

 حّمى •
قشعریرة برودة  •

م الرعایة الصحیة المعني بطفلك بشأن كیفیة توفیر الراحة لھ إذا ظھرت علیھ آثار جانبیة. كما یمكنك توفیر الراح ة لھ  یُرجى استشارة ُمقّدِ
 الھادئة. تزول معظم اآلثار الجانبیة في غضون یوم إلى یوَمین. من خالل ممارسة األنشطة 

.  19-إذا كان طفلك یعاني من رد فعل تحسسي شدید تجاه اللقاحات األخرى، فقد ال یزال بإمكانھ الحصول على اللقاح المضاد لكوفید 
م الرعایة الصحیة االنتظار حوالي    دود فعل فوریة. دقیقة بعد الحقن لمراقبة أي ر 30سیطلب منھ ُمقّدِ

ض لإلصابة برد فعل شدید تجاه اللقاح المضاد لكوفید منخفضة للغایة. ویُعَد خطر اإلصابة بأعراض   19-تعتبر احتماالت خطر التعرُّ
ف على مزید من المعلومات حول   أعلى بكثیر من خطر اإلصابة بآثار جانبیة شدیدة بعد تلقي اللقاح. 19-خطیرة بعد اإلصابة بكوفید  تعرَّ

 ھنا.  19-اآلثار الجانبیة الخطیرة المحتملة للحصول على اللقاحات المضادة لكوفید

ضت لحالة طبیة طارئة بعد الحصول على اللقاح المضاد لكوفید   على الفور.   1-1-9، فاتِصل برقم الطوارئ  19-إذا تعرَّ

 كیف أحصل لطفلي على اللقاح؟  
د أماكن الحصول على  . إذا لم یكن األمر كذلك، فیمكنك استخدام 19-اسأل طبیب األطفال عما إذا كان لدیھ اللقاح المضاد لكوفید ُمحّدِ

 . اللقاح

 طلب التسھیالت 
عندما تحدد موعًدا أو تصل إلى موقع الحصول على اللقاح، أخبر الموظفین إذا كان طفلك بحاجة إلى بعض المساعدة اإلضافیة. على  

اللقاح. وربما تزعجھ األضواء الساطعة   جرعة سبیل المثال، ربما ال یستطیع الطفل ارتداء الكمامة أو الجلوس واالنتظار بعد تلقي 
 ك طلب توفیر بعض التسھیالت مثل: والغرف الصاخبة. یمكن 

ل في المكان بعد تلقي  •  اللقاح بدالً من الجلوس.   جرعة التجوُّ
م الرعایة بإعطاء طفلك جرعة اللقاح في سیارتك.   •  مطالبة ُمقّدِ
 طلب بقاء المرافق الُمفضَّل لطفلك معھ أثناء الموعد الُمحدَّد لتلقي اللقاح.   •
 ا عن الزحام. طلب تطعیم طفلك في غرفة ھادئة بعیدً  •

 من أجل تطعیم طفلك في المنزل.  فریق التطعیم المتنقلإذا كان طفلك یواجھ تحدیات فیما یتعلق بمغادرة المنزل، فاتِصل بـ 

 أین یمكنني العثور على مزید من المعلومات؟ 
 .  VaccinateWA.org/Kids، تفضَّل بزیارة الصفحة التالیة: 19- للحصول على أحدث المعلومات حول تطعیم الشباب ضد كوفید

 موارد أخرى: 

https://doh.wa.gov/ar/arabic-7
https://doh.wa.gov/ar/arabic-7
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-835-MyocarditisAfterVaccination.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-835-MyocarditisAfterVaccination.pdf
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://doh.wa.gov/ar/emergencies-covid-19/resources-and-recommendations
https://doh.wa.gov/ar/arabic-7
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رعایة األطفال والشباب ذوي احتیاجات الرعایة  حول   American Academy of Pediatricsاإلرشادات الصادرة عن  •
 . ) خالل الجائحة HCNCYSالصحیة الخاصة (

 Lucileمن مؤسسة   )CYSHCNالُمخصَّصة لألطفال والشباب ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة ( 19- موارد كوفید •
Packard Foundation . 

 . Informing Familiesمن مؤسسة  19- معلومات والدعم المرتبط بكوفیدال •
منشورات التوعیة  و   of HealthDepartmentالصادرة عن  19- بطاقة التواصل بشأن اللقاح المضاد لكوفیدیمكن أن تساعد  •

في التواصل مع الطفل    Center for Dignity in Healthcare for People with Disabilitiesالصادرة عن  االجتماعیة
 اللقاح.   أو الشاب بشأن 

) للمكفوفین وضعاف البصر بطرح أسئلة حول الوصول إلى  BLIND COVID Access  )360-947-3330یسمح خط الھاتف  •
موارد ووسائل تواصل إضافیة حول   BLINDCOVID.com. كما یتضمن الموقع اإللكتروني 19- الموارد المتعلقة بكوفید

 ارات التطعیم، ومواقع اللقاحات، وكیفیة ممارسة أنشطة في الحیاة الیومیة في ظل الجائحة. اختب 
)، یُرجى التواصل عبر البرید  CYSHCNلالستفسارات المتعلقة باألطفال والشباب ذوي احتیاجات الرعایة الصحیة الخاصة ( •

 cyshcn@doh.wa.govاإللكتروني 
•  

…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/caring-for-children-and-youth-with-special-health-care-needs-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/clinical-guidance/caring-for-children-and-youth-with-special-health-care-needs-during-the-covid-19-pandemic/
https://www.lpfch.org/cshcn/covid
https://informingfamilies.org/covid-resources/
https://informingfamilies.org/covid-resources/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-125-CommunicationCard-20210202.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/820-125-CommunicationCard-20210202.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://www.ucucedd.org/wp-content/uploads/2021/01/Social-Story_Getting-the-COVID19-Vaccine.pdf
https://www.blindcovid.com/
mailto:cyshcn@doh.wa.gov
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ض بضعف السمع،  0127-525-800-1لطلب الحصول ع� هذە الوث�قة بتنسيق آخر، اتِصل ع� الرقم   . ف�ما �خص العمالء المصابني
ي 711) ع� الرقم Washington Relayُير�ب االتصال بخدمة (

ويض �د اإلل��ت  . civil.rights@doh.wa.gov، أو مراسلة ال�ب

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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