لقاح كوفيد:19-
ما الذي يجب أن يعرفه أولياء األمور

لقاح فايزر ضد كوفيد 19-المعتمد لالستخدام للبالغين تمت الموافقة عليه اآلن لألطفال الذين يبلغون من العمر  12عا ًما فأكبر.
لماذا يجب أن يحصل طفلي على لقاح كوفيد19-؟                                                                                           
يُعد تطعيم أنفسكم وأطفالكم من الخطوات المهمة للوقاية من العدوى والعودة إلى الحياة الطبيعية .يمكن أن يساعد تطعيم األطفال في:
•حماية أطفالكم من اإلصابة الشديدة بمرض كوفيد.19-
•حماية أحبائكم المقربين من خالل وقف انتشار الفيروس.
•العودة إلى المدرسة التقليدية والرياضة واألنشطة األخرى بخالف الدراسة.
•التخلص من متطلبات ارتداء الكمامة.
•الحد من انتشار الفيروس داخل المجتمع.

إليكم بعض الحقائق التي يجب أن تعرفوها عن األطفال
وكوفيد 19-واللقاح.
الحقيقة رقم  :1يمكن أن يصاب األطفال بكوفيد.19-
قد ال يمرض األطفال بنفس درجة األشخاص البالغين
المصابين بكوفيد ،19-وقد ال تظهر عليهم أي أعراض
على اإلطالق ،ولكن ال يزال من الممكن أن يصابوا به .وقد
أصيب بعض األطفال بالمرض الشديد وفي حاالت نادرة
حدثت وفيات لألطفال .باإلضافة إلى ذلك ،حتى إذا أصيب
طفلك بكوفيد 19-ولم تظهر عليه أعراض ،فال يزال بإمكانه
نقل العدوى إلى العائلة واألصدقاء والمعلمين والمدربين
وغيرهم ممن حوله.
الحقيقة رقم  :2اللقاح ال ينقل كوفيد 19-لألطفال.
ال يمكنكم اإلصابة بمرض كوفيد 19-بسبب اللقاح .وقد
تظهر على أطفالكم آثار جانبية من اللقاح ،مثل آالم الجسم
والتعب والصداع .وترجع هذه اآلثار الجانبية إلى أن
أجسامهم تقوم بما يفترض أن تفعله ،وهو بناء المناعة
لمقاومة الفيروس .وعندما تحدث اآلثار الجانبية ،فإنها عادة
ما تستمر من يوم إلى يومين فقط.

الحقيقة رقم  :3ال يسبب لقاح كوفيد 19-العقم أو انخفاض
عدد الحيوانات المنوية لدى األطفال.
ال يوجد دليل على أن لقاح كوفيد 19-يؤثر على الحمل أو
يسبب مشاكل في الخصوبة في المستقبل أو انخفاض عدد
الحيوانات المنوية .فال يزال الكثير من الناس يمكنهم الحمل
وإنجاب أطفال أصحاء بعد تلقي اللقاح.
الحقيقة رقم  :4لن يكون اختبار األطفال إيجاب ًيا لإلصابة
بـ  ،SARS CoV-2وهو الفيروس المسبب لكوفيد،19-
بعد تلقي اللقاح.
ال يُسبب اللقاح نتيجة اختبار إيجابية .وبمجرد أن يطور طفلك
استجابة مناعية ،وهو هدف اللقاح ،ففي هذه الحالة ستكون
نتيجة اختبار األجسام المضادة إيجابية .و ُتظهر نتيجة اختبار
األجسام المضادة اإليجابية أن طفلك إما أصيب بكوفيد19-
ساب ًقا (حتى لو لم تكونوا على علم بذلك) أو أنه يستجيب للقاح
وهو اآلن محمي منه.

[يُتبع]

الحقيقة رقم  :5يجب تطعيم األطفال حتى لو كانوا قد
أصيبوا بكوفيد.19-
ال نعرف حتى اآلن كم من الوقت تبقى األجسام المضادة
في الجسم لكي تحمينا من الفيروس .وكذلك هناك احتمال أن
تتكرر اإلصابة بكوفيد 19-مرة أخرى ،لذلك من المهم
أن يتم تطعيم األطفال ،حتى لو أصيبوا من قبل بكوفيد.19-
وإذا أصيب الطفل بكوفيد 19-وعولج بأجسام مضادة وحيدة
النسيلة أو بالزما النقاهة ،فعليه االنتظار  90يومًا قبل
الحصول على لقاح كوفيد .19-والرجاء استشارة الطبيب
بشأن العالج الذي تلقاه.
الحقيقة رقم  :6ال يزال يتعين على األطفال الذين يتمتعون
بصحة جيدة وليست لديهم حاالت صحية خاصة الحصول
على اللقاح.
يُعد التطعيم أكثر أما ًنا من المخاطرة بالعدوى ألن كوفيد19-
يؤثر على الجميع بشكل مختلف وال توجد طريقة للتنبؤ
بمدى إصابة طفلك بالمرض .فبعض األشخاص األصحاء
ً
جدا أصيبوا بالمرض الشديد بينما هناك أشخاص يعانون من
الكثير من الحاالت الصحية المزمنة (المتكررة) ولم تظهر
عليهم أي أعراض على اإلطالق.

الحقيقة رقم  :8ال يضمن الحصول على اللقاح عدم إصابة
أطفالكم بمرض كوفيد.19-
على الرغم من عدم وجود لقاح فعال بنسبة 100 ،%فقد
ثبت أن لقاح كوفيد 19-فعّال للغاية في الوقاية من العدوى
الخفيفة والحادة لدى أولئك الذين تم تطعيمهم بشكل كامل.
الحقيقة رقم  :9لقاحات كوفيد 19-آمنة.
ً
لقد أثبتت جميع اللقاحات المتاحة أنها آمنة جدا لمجموعة
متنوعة من المشاركين ،بما في ذلك العديد من األجناس
واألعمار .فقد مرت اللقاحات المتاحة بنفس عملية االختبار
مثل اللقاحات السابقة ،مثل تلك الخاصة بالتيتانوس وشلل
األطفال.
الحقيقة رقم  :10يمكن ألي شخص الحصول على لقاح
كوفيد 19-مجا ًنا.
جميع اللقاحات المصرح بها لكوفيدُ 19-تقدم مجا ًنا للجمهور.

الحقيقة رقم  :7لقاح كوفيد 19-ال يغير الحمض النووي
الخاص بك.
لن يتغير الحمض النووي لطفلك بعد تلقي لقاح كوفيد.19-
نوعا اللقاح المستخدمان حاليًا  -بتقنية الحمض النووي الريبي
المرسال ( )mRNAوالناقل الفيروسي  -غير مص ّنعين للتأثير
على الحمض النووي .حيث تقوم اللقاحات بتعليم أجسامنا
كيفية الدفاع ع ّنا بشكل طبيعي من الجراثيم عن طريق تقوية
االستجابة المناعية.

يمكنكم التعرف على مزيد من المعلومات من خالل موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها .cdc.gov
لتحديد موعد للحصول على لقاح كوفيد 19-لك و/أو
لطفلك أو لمعرفة المزيد حول توفر لقاح كوفيد،19-
تفضلوا بزيارة .NationwideChildrens.org/Vaccine
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