
اوحة  لقاحات كوفيد-19 للأطفال الم�ت
ن 5 إىل 11 عاُما أعمارهم ب�ي

ي آذار/مارس 2022
نُ�ش �ف

ي 
 يُمكن لهذه المعلومات أن تساعدك �ف

اتخاذ أفضل قرار لك ولطفلك.

 ما يزيد عن مليون و600 ألف طفل أعمراهم 5-11 عاًما تلقوا لقاح 
ي كندا.

كوفيد-19 �ف

ويتلقى المزيد من الأطفال اللقاح يومًيا. 

لقاح كوفيد-19 للأطفال

بمقدور أي شخص يبلغ عمره 5 سنوات أو أك�ث الحصول عىل 
ي بريتش كولومبيا.

لقاح كوفيد-19 مجانًا �ن

ف  اوحة أعمارهم ب�ي  •  اعُتمد لقاح فايزر-بايونتك للأطفال الم�ت
5-11 عاًما.

ف 11-6. اوحة أعمارهم ب�ي •  اعُتمد لقاح موديرنا للأطفال الم�ت

. هذا يشبه بعض  ف •  يحصل الأطفال عىل جرعة أصغر من البالغ�ي
اللقاحات الأخرى للأطفال الأصغر سًنا.

ي كندا من بيانات اللقاحات بدقة للتأكد 
•  تحققت وزارة الصحة �ف
من سلمتها وفعاليتها.

كيفية عمل اللقاحات

وس  تُعلم اللقاحات جهازنا المناعي كيفية التعرف عىل ف�ي
كوفيد-19 ومحاربته.

يعطي اللقاح تعليمات إىل خليانا حول كيفية بناء جزٍء غ�ي 
وس. ضار من الف�ي

يعرف جهاز المناعة لدينا أن هذا الجزء ل ينتمي إىل ذلك 
المكان ويصنع أجساًما مضادة.

وس، يكون لدى جسمنا الآن الأدوات  إذا تعرضنا إىل الف�ي
لمحاربته بدون إصابتنا الشديدة بالمرض.
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كوفيد-19 لدى الأطفال
ن بكوفيد-19. قد تظهر عليهم الحمى والسعال،   تظهر أعراض طفيفة عىل معظم الأطفال الُمصاب�ي

أو قد ل تظهر الأعراض. ولكن يُمكن لبعض الأطفال أن يمرضوا بشدة.

المرض الخط�ي بسبب كوفيد-19

ي بريتش كولومبيا المستشفى 
دخل ما يزيد عن 100 طفل �ن
بسبب إصابتهم بكوفيد-19. 

اير 2022( )بيانات مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض اعتباًرا من شباط/ف�ب

ي 
ف الحاد ومشاكل �ف يُمكن للأطفال أن يصابوا بالتهاب الرئت�ي

القلب مثل التهاب عضلة القلب بسبب كوفيد-19. حالت 
ف 5-11 عاًما نادرة جًدا. الموت بسبب كوفيد-19 عند الأطفال ب�ي

صابة بالمرض الشديد عند الأطفال غ�ي  يرتفع احتمال الإ
ف بالكامل أو أولئك الذين يعانون من حالت مرضية  الُمطعم�ي

محددة.

الآثار طويلة الأجل لكوفيد-19

قد تمتد الأعراض عند بعض الأطفال لأسابيع أو أشهر بعد 
إصابتهم بكوفيد-19.

يُمكن أن تشمل الأعراض طويلة الأجل الصداع، والتعب 
. ف ك�ي ي ال�ت

والصعوبة �ف

متلزمة اللتهاب المتعدد الأجهزة عند الأطفال )MIS-C( هي 
ة يُمكن أن تحدث بعد أسابيع من  حالة نادرة ولكنها خط�ي

صابة بكوفيد-19. الإ

•  يُمكن لأعضاء مختلفة أن تصاب باللتهاب.

ي المستشفى، 
 •  يحتاج معظم الأطفال إىل الرعاية �ف
ولكن يمكن أن يتحسنوا مع العلج.
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فوائد اللقاح

سلمة اللقاح
ف الأطفال اللقاح. تتم متابعة كميات هائلة من البيانات حول السلمة بينما يتلقى ملي�ي

صابة بالمرض الشديد تجنَّب الإ

ي حماية الأطفال من 
تساعد اللقاحات �ف

صابة بالمرض الشديد بسبب كوفيد-19.  الإ

ح�ت لو كانوا قد أصيبوا بكوفيد-19 من قبل، 
فُيمكن للقاح تقديم استجابة مناعية أقوى 

وأطول.
 

آثار جانبية شائعة

ي يمكن أن 
ي الأطفال من آثار جانبية طفيفة بعد تلقيهم اللقاح وال�ت

قد يعا�ف
ي ذلك:

تستمر 1-3 أيام، بما �ف

ف أن جهاز المناعة لديهم يقوم بعمله. هذه آثار طبيعية وتُب�ي

تفاعلت أأمن

يُمكن للقاحات أن تُقلل من احتمال غياب الأطفال عن 
النشاطات المهمة، مثل المدرسة والرياضة والفعاليات 

الجتماعية.

ة نادرة حالت خط�ي

حالت الخطر عىل السلمة مثل تفاعلت الحساسية أو 
التهاب عضلة القلب نادرة الحدوث للغاية. 

حصل الأطفال الذين أصيبوا بحالت خطرة عىل العلج وتعافوا 

ب�عة.

إن خطر دخول الأطفال إىل المستشفى إذا أصيبوا بكوفيد-19 

. يفوق أي آثار نادرة للقاح بشكل كب�ي

مراقبة سلمة اللقاح جارية باستمرار.

ي الذراع
رهاق أو التعبألم �ن ي الجسمالإ

آلم �ن

اوحة أعمارهم  زاد احتمال دخول الأطفال الم�ت
ن 1,8 مرة عن الأطفال  ن 5-11 عاًما غ�ي الُمطعم�ي ب�ي

ن الذين حصلوا عىل جرعة واحدة من لقاح  الُمطعم�ي
فايزر عىل الأقل.

)بيانات مركز بريتش كولومبيا لمكافحة الأمراض من 15 كانون الأول/ديسم�ب 

اير 2022( ح�ت 12 شباط/ف�ب

1,8 مرة
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طّعم طفلك
gov.bc.ca/vaccineforkids-AR سجل الآن

أو اتصل عىل الرقم 1-833-838-2323

لديك المزيد من الأسئلة؟ 
تحدث إىل طبيب أو ممرض أو صيدىلي 

أو اتصل عىل الرقم 8-1-1.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة 
bccdc.ca/covid19vaccinechildren
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