لقاحات كوفيد 19-لألطفال
ما ينبغي أن يعرفه أولياء األمور/األوصياء
جرت الموافقة على تلقي األطفال
من عمر  5سنوات فأكثر
للقاح كوفيد.19-

لماذا ينبغي أن يتلقى األطفال اللقاح؟
منذ بداية الجائحة ،أصيب أكثر من  12مليون طفل في الواليات المتحدة
بكوفيد .19-وقد أدّت موجات المتحورات الجديدة
لكوفيد 19-إلى البلوغ إلى ذروة الدخول إلى المستشفى بسبب كوفيد 19-بين
الشباب .

كيف سيفيد ذلك في المنزل؟
يمكن للقاح كوفيد 19-أن يُحافظ على حماية األطفال من المرض ،وهو ما
يعني أن التجمعات في األماكن المغلقة يمكن استضافتها
أو حضورها بأمان أكثر.
سيساعد الحصول على اللقاح في
حماية األطفال وأفراد األسرة
المقيمين في المنزل الواحد.
ينبغي أن تستمر العائالت
في اتباع إجراءات السالمة
األخرى الموصى بها
ألجل الحماية
القصوى.

أثبتت التجارب السريرية أن هذا اللقاح فعال جدًا في الوقاية من كوفيد19-
لدى الشباب .سيكونون أقل عرضة لإلصابة بأعراض مرضية شديدة ،أو
دخول المستشفى ،أو الوفاة في حالة اإلصابة بفيروس كوفيد.19-
تحقق من دليل التحدُّث عن اللقاحات ،لالطالع على نصائح حول كيفية
إجراء محادثة عن اللقاحات مع الشباب واألسر .

ما عدد الجرعات التي يحتاج الطفل إلى
تلقيها؟
كيف يحصل طفلي على اللقاح؟

يوصى بحصول جميع األطفال على جرعت َين على األقل .قد
يوصى بالنظر في تلقي جرعات إضافية طبقًا للتحديثات.

توفر والية واشنطن جميع اللقاحات الموصى بها بشكل مجاني لألطفال حتى
عمر 18عا ًما اسأل طبيب أطفالك المعتاد أو العيادة المعتادة التي تذهب
إليها إن كان لديهم لقاح كوفيد.19-

• يتلقى األطفال في عمر  11-5عا ًما جرعة
األطفال ،والتي تختلف في حجمها عن نسخة
اليافعين والبالغين.

يمكن لألسر التي ليس لديها ُمق ّدِّم خدمة رعاية صحية بالفعل االتصال بخط
 Help Me Grow WAالساخن على الرقم  1-800-322-2588أو
االنتقال إلى الموقع اإللكتروني  ParentHelp123.orgللعثور على
ُمق ّدِّم خدمة رعاية صحية ،أو عيادة ،أو موارد صحية أخرى وتكون هذه
الخدمة مجانية ،وتتوفر المساعدة في ترجمة اللغات.

• األطفال في عمر  17-12عا ًما مؤهلون لجرعة
اليافعين/البالغين.

يمكنك كذلك زيارة  VaccineLocator.doh.wa.govواستخدام
الفلتر لترى قائمة باألماكن القريبة منك حيث يتوفر لقاح األطفال.
?

للحصول على إجابات لألسئلة:
تفضَّل بزيارةVaccinateWA.org/kids :
اتصل على الرقم ،)1-833-829-4357( 1-833-VAX-HELP :واضغط على #
ِ
تتوفر المساعدة في ترجمة اللغات.

يجب أن يحصل األطفال البالغون من
العمر  5أعوام فأكثر ،الذين يعانون من
ضعف المناعة المتوسط أو الحاد ،على
جرعة إضافية أساسية ،ويحصل
األطفال البالغون من العمر  12عا ًما
فأكثر على جرعة تنشيطية .وربما
يوصى بحصول المجموعات األخرى
على جرعات إضافية في المستقبل .

األسئلة األكثر شيوعًا بشأن لقاح كوفيد 19-لألطفال

خطرا حقيقيًا على طفلي؟
هل يمثل كوفيد19-
ً
رغم أن عدد األطفال الذين أصيبوا بعدوى كوفيد 19-أقل من البالغين ،فإن األطفال يمكن أن:
• يصابوا بعدوى الفيروس المسبب لكوفيد19-
• يمرضوا أو يتوفوا جراء كوفيد19-
• ينشروا كوفيد 19-إلى غيرهم
• يصابوا بمضاعفات خطيرة بسبب كوفيد ،19-مثل "اإلصابة طويلة األمد بكوفيد" أو بمرض التهابي خطير يسمى Multisystem Inflammatory
 ،MIS-C( Syndromeالمتالزمة االلتهابية متعددة األجهزة)
كثيرا خطر اإلصابة بكوفيد.19-
تبين أن اللقاح له آثار جانبية قليلة جدًا في تلك الفئة ،وهو يحميهم بفاعلية جيدة جدًا من المرض .إن فوائد تلقي اللقاح تفوق ً

هل اللقاح آمن لطفلي؟
نعم ،يعد اللقاح آمنًا لألطفال .لم تُرصد آثار جانبية خطيرة في التجارب السريرية للقاح على الشباب .
مبكرا.
الدراسات ال تزال جارية ،ولدى الواليات المتحدة نظم سالمة قوي جدًا فيما يخص اللقاحات لرصد أي عالمات تحذيرية
ً

ما اآلثار الجانبية الشائعة لتلقي اللقاح في األطفال؟
تفوق المخاطر الصحية التي يتعرض لها األطفال عند اإلصابة بكوفيد 19-خطر اآلثار الجانبية لتلقي اللقاح.
تتضمن اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا ألم الذراع ،وتعبًا ،وصداعًا ،وألم العضالت ،مثل أعراض اللقاحات الروتينية األخرى .وتكون تلك األعراض عادة ً خفيفة.
في التجارب السريرية (باإلنجليزية فقط) تم اإلبالغ عن إصابة األطفال بآثار جانبية أكثر بعد الجرعة الثانية بالمقارنة بالجرعة األولى .وتتراوح شدة اآلثار الجانبية
بصفة عامة من خفيفة إلى معتدلة الشدة ،وحدثت خالل يومين من تلقي اللقاح ،وزال أغلبها خالل يوم أو يومين.

ما الذي يحتاج األطفال إلى جلبه معهم عند الحضور إلى موعدهم؟
في معظم الحاالت ،سيحتاج أولياء األمور واألوصياء إلى تقديم موافقة على تلقي من تقل أعمارهم عن  18عا ًما للقاح .ينبغي أن يسألوا في موقع اللقاح عما
يحتاجونه للموافقة.
مضطرا إلى تقديم ذلك.
قد تطلب العيادات بطاقة هوية للطفل ،أو بطاقة تأمين ،أو رقم الضمان االجتماعي ( ،)Social Security numberولكنك لست
ً
ال يشترط أن يكون األطفال مواطنين أمريكيين حتى يحصلوا على اللقاح .ولن تسأل مواقع اللقاح عن وضع الهجرة الخاص بأي شخص ،وتُستخدم البيانات
الشخصية ألغراض الصحة العامة فقط.

لدي المزيد من األسئلة .أين يمكنني الذهاب؟
اعثر على إجابات لمزيد من األسئلة عن طريق  ،VaccinateWA.org/kidsكما يمكنك التحدث مع مقدم الرعاية الصحية المعتاد لطفلك كذلك.
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اتصل بالرقم  .1-800-525-0127نرجو من العمالء المصابين بالصمم
لطلب الحصول على هذه الوثيقة بتنسيق آخرِّ ،
أو صعوبة في السمع االتصال بالرقم  )Washington Relay( 711أو إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان
civil.rights@doh.wa.gov

