لقاحات الكوفيد19-
ما يجب على األهل معرفته.
ينصح بالحصول على لقاحات الكوفيد ١٩-لكل فرد بلغ  ٦اشهر وما فوق
لما ينبغي تلقيح ولدي ضد كوفيد١٩-؟
•

على الرغم من ان الكوفيد ١٩-يصيب األطفال بطريقة خفيفة ،اال انه حتى
األطفال الصحيين قد يمرضون بشدة ويتطلبون العالج في المستشفى .حتى
ان بعض األطفال قد يموتون بسبب كوفيد.١٩-

•

قد يتعرض األطفال الى مشاكل عقلية وصحية طويلة األمد بسبب كوفيد-
.١٩

•

ال يوجد طريقة لمعرفة ُمسبقة اذا كان الطفل سيمرض بشدّة و/أو يتعرض
لصعوبات طويلة األمد.

•

ساعد في حماية أطفالك من خالل تلقيحهم.

أساسيات لقاح الكوفيد١٩-
•

ان جرعة لقاح الكوفيد ١٩-تستند على عمر ولدك وليس الحجم أو الوزن.
يحصل األطفال الذين يبلغ أعمارهم  ١٢سنة وما فوق الجرعة ذاتها كالبالغين.

•

لألطفال الذين قد بلغوا الخمس سنوات ،هذا يشمل الداعم (ثنائي التكافؤ)
المستحدث بعد شهرين من السلسلة األساسية أو الداعم .للمعلومات على الجرعات
لألطفال من جميع االعمار ،زر صحةعامة.محافظة لوس انجليس.غوف/مواعيد
لقاحات كوفيد.
ُ
ً
األطفال الذين أصابوا بمرض الكوفيد ١٩-سابقا ،ال زال عليهم الحصول على
اللقاح لتقوية مناعتهم.
آن واحد.
يمكن إعطاء لقاحات الكوفيد ١٩-مع اللقاحات الطفولية العادية في ٍ

•
•

كيف يمكنني تلقيح ولدي؟
• ان اللقاحات مجانية للجميع .لستَ بحاجة الى تأمين ولن تُسأل عن حالتك الهجرية.
• قم بزيارة صحةعامة.محافظة لوس انجليس.غوف/إمكانية الحصول على لقاح للعثور على
مركز قريب منك .تأ ّكد من وجود اللقاح الصحيح لعمر ولدك وإسأل موافقة األهل/الراعي.
مالحظة ،أغلب الصيدليات ال تلقّح أطفال تحت عمر .٣
• اتصل على مركز االتصاالت بإدارة الصحة العامة قسم اللقاحات  ٠٤٧٣-٥٤٠-٨٣٣أو
 ١-١-٢اذا احتجت الى مساعدة إليجاد لقاح او نقل او لقاح منزلي.
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لقاحات كوفيد 19 -
ما يجب على االهل معرفته .
ما عي العوارض الجانبية الللقاح؟
•

قد يحصل ولدك على العوارض الجانبية ذاتها التي يتعرض لها من اللقاحات الطفولية.
هي خفيفة عادة وتزول خالل بضعة أيام .بعض األطفال ال يتعرضون ألي عوارض
جانبية.

•

العوارض الجانبية الشائعة تشمل ألم ،أو تورم ،أو إحمرار الذراع أو الفخذ حسب
المنطقة التي تم اخذ اللقاح فيها .وتشمل أيضا الم في العضلة او المفصل او تورم الغدد
اللمفاوية ،او الحرارة  ،او القشعريرة ،او ألم الرأس ،او انزعاج ،او بكاء ،او تعب ،او
نعاس ،او فقدان الشهية.

هل لقاحات الكوفيد آمنة لألطفال ؟
•

نعم ،لقاحات كوفيد ١٩-آمنة لألطفال .تم القيام بتجارب طبّية مع آالف األطفال
الختبار سالمة اللقاحات وكيفية عملها  ،قبل التوصية بها.

•

لقد خضعت لقاحات الكوفيد – ١٩-وستستمر بالخضوع -الى مراقبة السالمة
األكثر تكثيفا في تاريخ الواليات المتحدة األميركية.

•

قد تم اإلبالغ عن حاالت نادرة من التهاب عضالت القلب و التهاب التأمور(تورم
الطبقة الخارجية للقلب) بعد الحصول على لقاح الكوفيد ،١٩-واالغلبية كانت من
الذكور في عمر  ١٢وما فوق.

 كلّما كان الوقت أطول بين الجرعة األولى و الثانية من اللقاح كلّما خففت هذهالمخاطر.
 ان مخاطر على القلب من لقاح الكوفيد ١٩-أقل بكثير من اإلصابة بمرضالكوفيد١٩-
•

لن يحصل ولدك على مرض الكوفيد ١٩-من لقاح الكوفيد-

١٩
•

ال يوجد دليل على أن لقاحات الكوفيد ١٩-تؤثر على النمو أو الخصوبة.
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For more details see the COVID-19 Vaccine FAQs for Parents
at VaccinateLACounty.com.
(للمزيد من المعلومات زر كوفيد١٩-اسئلة شائعة لألهل على صفحة تلقيح محافظة لوس
انجليس.كوم)

