
لقاحات الكفوفید 19 لالطفال عمر 5-11 سنة
19 بمجرد ان یصبح موھال .یوصي مقدمو الرعایة بجامعة ایوا بان یتلقى طفلك لقاح الكوفید 

ما ھو لقاح الكوفید 19؟
 لقاح الكوفید 19 یحمیك من الفیروس المسبب للكوفید 19 والذي سوف یسبب

 المرض الشدید او یؤدي الى الوفاة.  تلقي اللقاح سیساعد على الحمایة
 والحفاظ على صحتك وصحة عائلتك ومجتمعك.  اللقاحات المصرح بھا فعالة

 للغایة في الوقایة من المرض الشدید والحوجة للبقاء بالمستشفى من الكوفید
19.

ھل یمكن لالطفال الحصول على لقاح الكوفید 19؟
 نعم.  سمحت ادارة الغذاء والدواء بلقاح الفایزرلالستخدام فى حاالت الطوارئ

 لالطفال من سن خمس سنوات فما فوق.  ھذا ھو لقاح الموفید 19 الوحید
.المتاح لالطفال في ھذا الوقت

ھل تطعیم (اعطاء اللقاح) اطفالي ضد الكوفید 19 امن؟
 نعم.  یوصي اطباء االطفال واكادیمیة طب االطفال بتلقیح االطفال ضد
 الكوفید 19 عندما یكونوا مؤھلین ( حالیا عمر خمس سنوات فما فوق)

  للمساعدة على حمایتھم من المرض الشدید وكخطوة مھمة النھاء الوباء.
 یمكن ان یصاب االطفال بالكوفید 19 تماما مثل الكبار.  في حین ان االطفال

 المصابین بالكوفید 19 في كثیر من االحیان قد ال یصابون بالمرض الشدید
 كالكبارالمصابین بالكوفید 19, اال انھم ال یزالون معرضین لخطراالصابة

 بالمرض الشدید ةیمكن ان ینقلوا الفیروس الى االطفال االخرین, وكذلك للكبار
 (البالغین) الذین قد یتسبب لھم في المعاناة من المرض الشدید (حاد).  تطعیم

 االطفال امن وفعال لطفلك ولعائلتك وھو خطوة مھمة للعودة الى االشیاء
.الطبیعیة بالتواجد الشخصي للتعلم والریاضة واالنشطة

ما االثار الجانبیة التي یمكن ان اتوقعھا لطفلي من اللقاح؟
 قد یتعرض االطفال الذین یتلقون اللقاح من نفس االثار الجانبیة التي یتعرض

 لھا الكبار.  تشمل االثار الجانبیة الشائعة الم فى الذراع, الفتور, الصداع ,
 الحمى او القشعریرة التي تستمر لحوالي 48 ساعة بعد تلقي اللقاح.  ھذه

 االعراض الجانبیة طبیعیة وتشیر  لتصاعد استجابة الجسم للقاح, مما یساعد
 جسم طفلك على حمایة نفسھ من فیروس الكوفید 19.  بعض المرضى قد ال

.یعانون من ھذه االثار الجانبیة, لكن اللقاح یعمل

ھل سیؤثر اللقاح على تطور(نمو) طفلى؟
 ال یؤثر. توصي االكادیمیة االمریكیة لطب االطفال بتلقیح االطفال المؤھلین

 للحصول على لقاح الكوفید 19 في اقرب وقت ممكن.  تظھر التجارب
.االكلینیكیة ان ھذا اللقاح امن وفعال لالطفال

ھل یمكن الي من اللقاحات ان تصیب طفلي بالكوفید 19؟
  أل.  لقاح الفایزرللكوفید 19 ھو لقاح مرسال الحمض النووي الریبوزي.

 یعطي ھذا اللقاح تعلیمات لخالیا طفلك حول كیفیة صنع بروتین غیر ضار
 فرید من نوعھ للفیروس, والذي یعلم جسمھم بعد ذلك كیفیة محاربة الفیروس
 المسبب للكوفید 19 في حالة تعرضھم لھ فى المستقبل.  لقاحات الكوفید 19

.ال تحتوي على الفیروس لذا ال یمكنھا ان تصیب طفلك بالكوفید 19

 ھل یغیر لقاحmRNAالحمض النووي او الشفرة الجینیة لطفلي؟ 
 ال.  لقاحات الفایزر ھى لقاحات الحمض النووي المرسال. الحمض النووي
 المرسال في لقاح الكوفید 19 ال یمكن ان یندمج في الحمض النووي لطفلك
  اوجیناتھ البشریة ویتكسر(یتحلل) بسرعة كبیرة بمجرد تعرضھ في الجسم.

  .لقاحات الكوفید 19 ال تغیر الحمض النووي لطفلك

mRNAتعرف على المزید حول لقاحات 

 اذا كان لدیك اسئلة او مخاوف بشان تطعیم طفلك, الرجاء التحدث مع طبیب
.طفلك او مقدم الرعایة االولیة

 لمزید من المعلومات قم بزیارة موقع

uihc.org/mrna-vaccines

:تحصل على الحقائق

uihc.org/covid-vaccine




