
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لماذا يجب علي تلقيح طفلي؟

عادة  19-. على الرغم من أن كوفيد19-من اإلصابة بمرض شديد بكوفيد يحميك أنت وطفلكاللقاح  •

ما يكون أخف بكثير في حالة األطفال، إال أنه يمكن أن يعاني األطفال من مرض شديد و مشاكل 

 صحية دائمة نتيجة للمرض )المعروف باسم "كوفيد الطويل"(. 

رض، بما في ذلك األطفال األصغر حتى لو لم يشعروا بالم خرينآلل وسلفيرا نشريمكن لألطفال  •

من أن يتم تطعيمهم وغيرهم من أفراد العائلة واألصدقاء األكثر عرضة لخطر اإلصابة بمرض  

 .19-شديد بفيروس كوفيد

يحبونها األنشطة التي ب استمتاعهمويجعل  إبقائهم في المدرسةطفلك على  تطعيميمكن أن يساعد  •

 !ان  امأأكثر 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ما هو عدد الجرعات التي يحتاجها طفلي حتى يكتمل تطعيمه؟ 

حتى يُنظر إليهم  19-لقاح كوفيدمن  جرعتينالى الحصول على  سنة 11  - 5يحتاج األطفال في المرحلة السنية  •

ولبناء مناعة  لتكون لديه أقصى حماية. يحتاج طفلك ألكثر من جرعة واحدة التطعيم بالكاملبإعتبارهم حصلوا على 

 أكبر.

من خمسة أشهر على األقل بعد  جرعة محفزة 19-كوفيد سنة 17  - 12المراهقين في المرحلة السنية يجب أن يتلقى  •

 . 19-جرعتهم الثانية من لقاح كوفيد ولهم على حص

 

 

 

 

تشجعك على مناقشتها مع طبيب األطفال الخاص بطفلك أو   BPHCحول فوائد تطعيم طفلك لقاء المخاطر، فإن  أسئلة إذا كان ال يزال لديك 

 غيره من مقدمي الخدمات الطبية الموثوق بهم. 

 آمن لطفلي؟  19-هل لقاح كوفيد

 
تاريخ للبالغين واألطفال. لقد خضعت ألكبر مراقبة للسالمة في  آمنة وفعالة 19-لقاحات كوفيد •

 . الواليات المتحدة

 فأكثر تلقوا اللقاح بأمان.  سنوات  5األطفال الذين تبلغ أعمارهم   ماليين  •

 

 أسئلة شائعة عن لقاح األطفال 
 إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن

 04/2022/ 05تم التحديث: 



 
 
 
 
 
 

 

 ؟19-ما هي األعراض الجانبية للقاح كوفيد 

تشبه تلك الخاصة باللقاحات األخرى، بما في ذلك األلم أو التورم أو االحمرار في الذراع حيث تم إعطاء اللقاح أو  اآلثار الجانبية الشائعة •

ى  الشعور بالتعب أو الصداع أو آالم العضالت أو الغثيان أو الحمى أو القشعريرة. هذه اآلثار الجانبية هي عالمة على أن جهاز المناعة لد

 .يقوم ببناء حمايةطفلك 

 

 .أقل من يومفي األطفال وعادة ما تستمر  خفيفةتميل اآلثار الجانبية إلى أن تكون  •

 

 .جدانادرة اآلثار الجانبية الشديدة  •

o  يمكن أن يحدث رد فعل تحسسي شديد )الحساسية المفرطة( بعد أي لقاح ولكنه نادر الحدوث. يخضع الجميع للمراقبة من قبل أخصائي

 . إذا حدث رد فعل يتم معالجته على الفور. 19-على لقاح كوفيدطبي بعد الحصول 

 

o  أصيب عدد قليل من المراهقين بالتهاب في القلب )التهاب عضلة القلب أو التهاب غشاء التامور( بعد تلقي اللقاح. معظم الحاالت خفيفة

 وتستجيب بشكل جيد للعالج والراحة. 

 

 . حمن اللقا 19-ال يمكن لطفلك أن يصاب بكوفيد  •

 

 األطفال أو البالغين.  خصوبةأو على  على نموأن لقاحات كوفيد تؤثر  ليس هناك دليل على •

 

 19- تحضير طفلك للقاح كوفيد 

 حول اآلثار الجانبية المحتملة وما هو متوقع.  تحدث مع أطفالكقبل تطعيمهم،  •

 

 قبل التطعيم لمحاولة منع اآلثار الجانبية المحتملة.  دواء مسكن لأللمبتناول  ال ينصح •

 

 هل يمكن لطفلي الحصول على اللقاح إذا لم أكن برفقته؟

تلقيح الطفل دون وجود الوالدين. يمكن العثور على نماذج الموافقة   الُمعبئة والُموقّعة حتى يجري لنماذج الموافقة، لكن هناك حاجة  نعم

 . Mass.govموقع على 
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 كم يكلف ذلك؟
الخاص بك في   19-إظهار دليل على تمتعك بالتأمين الصحي أو الهوية أو وضع الهجرة بالنسبة لك حتى تتلقي لقاح كوفيد أبدا  ، ولن يُطلب منك مجانااللقاح 

 ! BPHCموقع ترعاه 

 أسئلة شائعة عن لقاح األطفال 
 إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن
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