ورقة حقائق لقاح كوفيد 19-لألطفال
والشباب
فيما يلي  10أشياء يجب معرفتها حول لقاح كوفيد 19-لألطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم
عاما.
بين  12و ً 17
.1

تطعيم األطفال والشباب بعمر  12سنة فما فوق آمن
وفعال.
اللقاحات آمنة وفعالة وأفضل طريقة للحماية من
كوفيد.19-

الجانبية بشكل عام في غضون يوم إلى ثالثة أيام .وهي
أيضا عالمة إيجابية على أن اللقاح بدأ في العمل.
ً
.3

أجازت وزارة الصحة الكندية لقاح فايزر-بيونتك
عاما
للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12و ً 17
وقررت أنه آمن للشباب دون أي آثار جانبية خطيرة.

عادة ً ما يعاني األطفال المصابين بفيروس كوفيد19-
من أعراض خفيفة  -ومع ذلك ،يمكن أن يصاب
آخرون بمرض شديد ،ويحتاجون إلى دخول المستشفى
ويعانون من أعراض أكثر خطورة وطويلة األمد .في
حاالت نادرة ً
أيضا في
جدا ،يمكن أن يتسبب الفيروس ً
أيضا أن ينقل األطفال عدوى المرض
وفاة أطفال .يمكن ً
لآلخرين األكثر عرضة لإلصابة بالمرض.

تم بالفعل إعطاء ما يقرب من  3ماليين جرعة من
لقاح فايزر-بيونتك لمن تتراوح أعمارهم بين  12و 17
عاما في الواليات المتحدة .لم يتم تحديد أي آثار جانبية
ً
خطيرة لهذه الفئة العمرية.
في التجارب السريرية ،ثبت أن لقاح فايزر-بيونتك
فعال للغاية في الحماية من كوفيد 19-لألفراد بعمر 12
عاما وأكثر .غالبًا ما يكون لدى الشباب استجابة مناعية
ً
جيدة ً
جدا بعد التطعيم ،مما يؤدي إلى حماية قوية.
.2

قد يعاني األطفال ،كما يعاني البالغين ،من آثار جانبية
مؤقتة.
تختلف اآلثار الجانبية بعد تلقي اللقاح من شخص
آلخر ،ومعظمها خفيفة ويسهل تحملها .قد يشعر طفلك
بإيالم أو ألم في مكان إعطاء اللقاح في أعلى الذراع.
أيضا بالتعب والصداع وآالم في العضالت
وقد يشعر ً
أو المفاصل والحمى والقشعريرة .تزول هذه اآلثار
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اللقاحات مهمة لألطفال والشباب ألنهم يمكن أن
يصابوا بفيروس كوفيد 19-وينقلون العدوى لآلخرين،
حتى لو لم تظهر عليهم أعراض.

.4

جدا لمعظم األشخاص وأي شخص لديه
اللقاح آمن ً
حالة طبية.
ضعف جهاز
يجب على األفراد الذين يتناولون أدوية ت ُ ِ
المناعة لديهم أو الذين يعانون من الحساسية تجاه أي
من مكونات اللقاح استشارة مقدم الرعاية الصحية
المشرف عليهم .إن لقاحات كوفيد 19-ال تحتوي على
البيض أو الجيالتين (لحم الخنزير) أو الغلوتين أو
الالتكس أو المواد الحافظة أو المضادات الحيوية أو
األلومنيوم.

نظرا ألن األشخاص الذين يعانون من حاالت طبية
ً
غالبًا ما يكونون أكثر عرضة لإلصابة بالمرض إذا
نشجع بشدة هؤالء األفراد
أصيبوا بفيروس كوفيد ،فإننا ِ ّ
على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن.

.7

إذا لم يكن لدى طفلك بطاقة صحية ،فقد تحتاج إلى
حجز موعدك عبر الهاتف بدالً من اإلنترنت ،ويمكنك
التحدث إلى مدرستك أو مقدم الرعاية الطبية أو زعيم
الطائفة الدينية للحصول على خطاب يوضح اسم طفلك
وتاريخ ميالده وعنوانه.

وكما هو الحال مع البالغين ،فإن ردود الفعل التحسسية
للقاح نادرة .تشمل األعراض الطفح الجلدي أو تورم
الوجه أو اللسان أو الحلق أو صعوبة التنفس.
يُطلب من األفراد بعد تلقيهم اللقاح مباشرة البقاء في
العيادة لمدة  15إلى  30دقيقة لمراقبتهم وعالج رد
الفعل التحسسي في حالة حدوثه.

إذا كان لدى طفلك بطاقة صحية ،فيجب عليه إحضارها
عند حضور الموعد المحدد.
.8

لم تصادق وزارة الصحة الكندية بعد على لقاحات
عاما.
كوفيد 19-لألطفال دون سن ً 12
.5

.6

إذا كان طفلك مصابًا بالفعل بفيروس كوفيد ،19-فال
يزال بإمكانه الحصول على اللقاح.
على الرغم من أن اإلصابة السابقة بفيروس كوفيد19-
قد توفر بعض الحماية من اإلصابة بالمرض مرة
أخرى ،إال أننا ال نعرف إلى متى ستستمر هذه الحماية،
وقد ال تحمي من المتغيرات الجديدة .إذا كنت تتعافى
من كوفيد ،19-فيجب عليك تأخير الحصول على اللقاح
حتى تختفي معظم األعراض ولم تعد في عزلة ذاتية.

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة ontario.ca/COVIDYouthVaccine

يجب إعطاء لقاح كوفيد 19-بمفرده بمعزل عن
اللقاحات األخرى ،إن أمكن.
يجب تحديد مواعيد زمنية للقاحات األخرى قبل 14
يوما من لقاح كوفيد .19-إذا تأخرت
يوما أو بعد ً 28
ً
في الحصول على تطعيمات طفلك ،فيُرجى االتصال
بمزود الرعاية الصحية المشرف عليه لوضع خطة
للحصول على أحدث اللقاحات الخاصة به.

ال يمكن أن ت ُصاب بمرض كوفيد 19-من اللقاح.
إن لقاح فايزر-بيونتك المخصص لمرض كوفيد19-
يوجه جسمك إلى كيفية صنع بروتين غير ضار موجود
ِّ
في فيروس كوفيد 19-والبدء في بناء األجسام المضادة
ضده ،حتى يعرف جهازك المناعي كيفية التعرف على
الفيروس الحقيقي ومكافحته إذا أصابك الفيروس.

ليست هناك حاجة لبطاقة صحية.

.9

يتم توفير اللقاحات بموافقة مستنيرة.
ال ت ُعطى لقاحات كوفيد 19-دون الحصول على موافقة
مستنيرة من الفرد ،بما في ذلك أولئك الذين تتراوح
عاما ،وطالما أن لديهم القدرة
أعمارهم بين  12و ً 17
على اتخاذ هذا القرار .هذا يعني فهم العالج ،ولماذا
يوصى به ،والمخاطر والفوائد في حال قبول الفرد
للقاح أو رفضه .إذا كان الفرد غير قادر على الموافقة
على تلقي اللقاح ،فيجب عليه الحصول على إذن من
الوصي القانوني.
صانع القرار البديل ،مثل الوالد أو
ّ
يجب على مقدم الرعاية الصحية واألسرة احترام قرار
نشجع الوالدين واألوصياء
الشاب فيما يتعلق بالتطعيمّ ِ .
على مناقشة التطعيم مع أطفالهم قبل الحضور إلى
العيادة .التطعيم لفيروس كوفيد 19-طوعي ألي شخص
مؤهل في أونتاريو.

 .10إن الحصول على لقاح كوفيد 19-سيساعد طفلك على
استئناف األنشطة التي يستمتع بها والتي تدعم صحته
العقلية ورفاهيته.
التطعيم أداة مهمة للمساعدة في وقف انتشار مرض
كوفيد 19-والسماح للطالب والعائالت باستئناف
األنشطة العادية بأمان.
كاف من األشخاص بالحماية من
عندما يتمتع عدد
ٍ
مرض كوفيد ،19-سيبدأ خطر إصابة طفلك بالعدوى
في االنخفاض .ستساعد اللقاحات ،جنبًا إلى جنب
مع ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واالحتياطات
األخرى ،في حماية صحة المجتمع على نطاق أوسع.
ستكون األنشطة العادية لألطفال والشباب ممكنة مرة
أخرى فقط بعد انخفاض معدالت اإلصابة بفيروس
كوفيد 19-في المجتمع على نطاق أوسع.

لمزيد من المعلومات والموارد حول كوفيد19-
واللقاحات:

•
• كوفيد 19-ما يجب أن تعرفه حول موعد الحصول على
ورقة معلومات لقاح كوفيد19-
لقاح كوفيد19-

•

احصل على مساعدة ومعلومات بأكثر من  300لغة.
اتصل بالرقم 1-888-999-6488
(هاتف نصي )1-866-797-0007 :للحصول
على معلومات حول لقاح كوفيد .19-خطوط الهاتف
مساء7 ،
صباحا و 8:00
متاحة بين الساعة 8:00
ً
ً
أيام في األسبوع .اضغط على الرقم  3لطلب التحدث
بلغتك .قد تضطر إلى االنتظار للتحدث إلى شخص ما
إذا كانت أعداد المكالمات كثيرة.
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