األسئلة الشائعة حول التطعيم ألولياء األمور

سبب أهمية التطعيمات الروتينية
طفل لقاحاته الروتينية؟
 .1ما أهمية أن يتلق
ي
ر
• التطعيمات وزيارات رعاية الطفل مهمة لجميع األطفال وضورية لمن هم دون سن الثانية
الخطية والضارة،
ألنها تساعد ر يف الحفاظ عىل سالمة طفلك وصحته وتحميه من األمراض
ر
الديك.
مثل الحصبة ،والنكاف ،والسعال
ي
• إذا فات طفلك بعض التطعيمات ،فاآلن الوقت المناسب لتعويض ذلك.
الت يحتاجها األطفال حسب العمرُ ،ي ى
رج زيارة
• لالطالع عىل قائمة اللقاحات ي
www.cdc.gov/vaccines/schedules/parents/index.html.

طفل ليتلق التطعيمات الروتينية؟
 .2أين اصطحب
ي
ر
تلق التطعيمات من طبيبه أو يف الصيدلية المحلية .الحظ أن العديد من
• يمكن لطفلك ي
ر
صح أو طبيب
تأمي
الصيدليات ال يمكنها تطعيم األطفال دون  3سنوات .إذا لم يكن لديك ر
ي
ُ
رر
تحصي مجانية أو منخفضة التكلفة .ي ى
رج زيارة
منتظم لطفلك ،توجه إىل عيادة
 ph.lacounty.gov/ip/clinics.htmأو االتصال بالرقم  2-1-1إليجاد عيادة بالقرب منك .يتوفر
الرقم  2-1-1عىل مدار  24ساعة بعدة لغات.
طفل لقاح كوفيد19-؟
 .3هل يجب أن يتلق
ي
• نعم .عادة ما يكون كوفيد 19-أقل حدة عند األطفال ،لكن بعضهم يمرضون بشدة أو يصابون
بمشاكل صحية طويلة األمد بسبب كوفيد 19-قد تؤثر عىل نوعية حياتهم .يمكن أن يحدث
هذا حت لألطفال األصحاء الذين ال يعانون من حاالت طبية .يقلل تطعيم طفلك من خطر
اإلصابة بهذه المضاعفات .للحصول عىل أفضل حماية ضد كوفيد ،19-يجب أن يتلق
ا
مؤهل.
طفلك جميع جرعات اللقاح الموىص بها ،بما فيها الجرعة (الجرعات) المعززة ،إذا كان
• لمزيد من المعلوماتُ ،ي ى
رج زيارة .VaccinateLACounty.com
طفل عل تطعيم ضد كوفيد19-وتطعيمات أمراض أخرى يف الوقت
 .4هل يمكن أن يحصل
ي
نفسه؟
ر
• نعم .يمكن إعطاء لقاح كوفيد 19-يف الوقت نفسه مع اللقاحات الروتينية األخرى .ال يحتاج
ر
تلق لقاح كوفيد 19-وتل يق لقاحات أخرى ،بما فيها لقاح اإلنفلونزا.
طفلك إىل االنتظار ربي ي
طفل عند التسجيل يف مدرسة أو دار لرعاية الطفولة؟
 .5هل سأحتاج إىل سجالت تطعيم
ي
• يجب أن يثبت جميع الطالب جميع الطالب الذين يلتحقون برعاية األطفال ،ورياض
األطفال ،والصف السابع ،وجميع الطالب الذين يبدأون ر يف منطقة تعليمية جديدة ،أنهم تلقوا
جميع التطعيمات الروتينية المطلوبة .لمزيد من التفاصيلُ ،ي ى
رج زيارة
.www.shotsforschool.org
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