
اطفالCOVID-19واکسنهای

سرپرستان باید بدانند/مواردی که والدین

:براییافتنپاسخپرسشهایتان

(فقطانگلیسی)VaccinateWA.org/kids: ازاینوبسایتبازدیدکنید

رافشاردهید# سپس، VAX-HELP(1-833-829-4357)-833-1: بااینشمارهتماسبگیرید

.خدمات تسهیالت زبانی موجود است

نند؟کودکانبایدکدامواکسنرادریافتک

میلیون کودک در ایاالت متحده به  15از زمان شروع همه گیری، بیش از

COVID-19افزایش سویه جدید . مبتال شده اندCOVID-19 باعث شده

 به است که میزان بستری شدن نوجوانان در بیمارستان به دلیل ابتال

COVID-19به اوج خود برسد .

بتالی کارآزمایی های بالینی ثابت کرده که این واکسن در جلوگیری از ا

احتمال ابتالی شدید .به خوبی عمل کرده استCOVID-19کودکان به 

در آن ها COVID-19به بیماری، بستری شدن یا مرگ دراثر ابتال به 

.بسیار کاهش پیدا می کند

 های را برای آشنایی با نکتهراهنمای صحبت کردن درباره واکسن این 

 ها مربوط به نحوه صحبت کردن درباره واکسن ها با نوجوانان و خانواده

.  بررسی کنید

چرابایدکودکانواکسینهشوند؟

توصیه می شود که همه کودکان حداقل دو دوز

ممکن است توصیه. واکسن را تزریق کنند

شود تا دوزهای تکمیلی را نیز تزریق کنند تا 

.  وضعیت واکسیناسیون آنها به روز باشد

یا Pfizerاز سری اولیه دوز 3ساله4ماههتا6کودکان •

را تزریق می کنند Modernaدوز از سری اولیه 2

دوز از سری اولیه را تزریق 2ساله11تا5کودکان •

می کنند

دوز از سری اولیه را 2ساله17تا12کودکان •

تزریق می کنند

اینامرچگونهدرخانهکمکمیکند؟

عنی می تواند از کودکان دربرابر بیماری محافظت کند، یCOVID-19واکسن 

میزبانی اجتماعات در فضاهای بسته یا حضور پیدا کردن در آن ها 

.می تواند ایمن تر باشد

کمکواکسیناسیون به کودکان

و از می کند تا ایمن تر بمانند

اعضای خانواده که عضو یک

.خانوار هستند محافظت می کند

خانواده ها باید همچنان از اقدامات

توصیه شده ایمنی برای داشتن 

بهترین محافظت 

.پیروی کنند

ماههو6برایافراد19-واکسنکووید

.بزرگتردردسترساست

ودکان واشنگتن تمام واکسن های توصیه شده را به صورت رایگان به کایالت 

ز پزشک متخصص اطفال فرزندتان یا ا.سال ارائه می دهد18تا سن 

.را دارند یا خیرCOVID-19درمانگاه معمول خود بپرسید آیا واکسن 

خانواده هایی که ارائه دهنده مراقبت های بهداشتی ندارند، می توانند با 

Help Me Grow WA Hotline،بهشماره

تماس بگیرند یا برای پیدا کردن ارائه دهنده 1-800-322-2588

مراقبت های بهداشتی، درمانگاه یا سایر منابع ارائه دهنده خدمات سالمت، به 

ParentHelp123.orgاین خدمات به صورت رایگان . مراجعه کنند

.ارائه می شود و خدمات تسهیالت زبانی موجود است

VaccineLocator.doh.wa.govهمچنین، می توانید به 

 های اطرافتان مراجعه کنید و بااستفاده از فیلتر، فهرست مکان( فقط انگلیسی)

.را که واکسن اطفال دارند ببینید

چگونهفرزندمراواکسینهکنم؟

?

دوزی را -۲کودکانی که سری 

تزریق کرده اند و دچار ضعف 

تند سیستم ایمنی متوسط یا شدید هس

روز پس از دوز دومشان، 28باید 

ند یک دوز اولیه تکمیلی تزریق کن

سال باید 5و همه کودکان باالی 

ممکن .دوز تقویتی تزریق کنند

است در آینده توصیه شود که 

گروه های سنی دیگر نیز دوزهای 

. تکمیلی را دریافت کنند

https://immunitycommunitywa.org/talking-about-vaccines/
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مشتریان ناشنوا یا دچار . تماس بگیرید1-800-525-0127برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن 

تماس بگیرند یا به نشانی ( Washington Relay)711مشکالت شنوایی، لطفاً با شماره 
civil.rights@doh.wa.govایمیل ارسال کنند

اطفالCOVID-19پرسشگانمربوطبهواکسن

کودکانبایدچهمدارکیراهنگاممراجعهبرایتزریقواکسنهمراهداشتهباشند؟

آن ها باید از مرکز تزریق واکسن بپرسند که چه چیزی . سال رضایت دهند18در اکثر مواقع، والدین و سرپرستان باید برای واکسینه شدن افراد زیر 

.  برای ارائه رضایت الزم است

کودک را درخواست کنند، اما مجبور ( شماره تأمین اجتماعی)Social Security numberدرمانگاه ها ممکن است کارت شناسایی، کارت بیمه یا 

.نیستید آن ها را ارائه دهید

راد را مراکز ارائه واکسن نمی توانند مدارک مربوط به وضعیت مهاجرت اف. الزم نیست کودکان برای دریافت واکسن، شهروند ایاالت متحده باشند

.از داده های شخصی فقط برای اهداف سالمت عمومی استفاده خواهد شد. درخواست کنند

واقعاًبرایفرزندمخطرناکاست؟COVID-19آیا

:مبتال شده اند، اما کودکان هم ممکن استCOVID-19اگرچه کودکان کمتر از بزرگ ساالن به 

استCOVID-19به ویروسی مبتال شوند که عامل •

بیمار شوند یا فوت کنندCOVID-19در اثر ابتال به •

•COVID-19را به دیگران منتقل کنند

MIS-Cیا بیماری التهابی خطرناکی به نام "بلندمدتCOVID"مبتال شوند، مثالً COVID-19به عوارض جدی ناشی از •

اسیون تا مزیت های واکسین. این واکسن عوارض جانبی بسیار کمی در این جمعیت از خود نشان داده و به خوبی دربرابر بیماری از آن ها محافظت کرده است

.بیشتر استCOVID-19حد زیادی از خطر ابتال به 

عوارضجانبیمتداولاینواکسندرکودکانچیست؟

.نسبت به خطرات عوارض جانبی واکسن خیلی بیشتر استCOVID-19خطرات سالمتی ناشی از ابتالی کودکان به 

.ف هستنداین عالئم معموالً خفی. مثل سایر واکسن ها، متداول ترین عوارض جانبی، درد در ناحیه بازو، احساس خستگی، سردرد و درد عضالنی است

ارض جانبی عو. بروز عوارض جانبی در کودکان بعد از تزریق دوز دوم بیشتر از دوز اول گزارش شده است( فقط انگلیسی)در کارآزمایی های بالینی

.عمدتاً ازنظر شدت خفیف تا متوسط بوده اند و ظرف دو روز بعد از واکسیناسیون بروز کرده اند و اکثراً طی یک تا دو روز رفع شده اند

آیاواکسنبرایفرزندمخطریندارد؟

.  ه نشده استهیچ عارضه جانبی جدی در کارآزمایی های بالینی این واکسن در میان نوجوانان تشخیص داد. خیر، این واکسن برای کودکان بسیار بی خطر است
خیص زود تشیلیاین مطالعات همچنان ادامه دارد و سیستم ایمنی واکسن بسیار قدرتمندی در ایاالت متحده وجود دارد تا هرگونه نشانه هشداردهنده ای را خ

.دهد

بهکجامیتوانمرجوعکنم؟. بیشتریدارمپرسشهای

می توانید با ارائه دهنده خدمات درمانی معمول فرزندتان . پیدا کنید( فقط انگلیسی)VaccinateWA.org/kidsپاسخ پرسش های بیشتر را در 

.صحبت کنید

https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

