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ین  با کمک این اطالعات می توانید به�ت

ید. تصمیم را برای خود و فرزند خود بگ�ی

بیش از 1.6 میلیون کودک 5 تا 11 ساله واکسن COVID-19 را در کانادا 
تزریق کرده اند.

ی برای تزریق واکسن مراجعه می کنند.  روزانه کودکان بیش�ت

واکسن COVID-19 برای کودکان

تمامی افراد 5 ساله و بزرگ�ت می توانند به صورت رایگان 
واکسن های COVID-19 را در بریتیش کلمبیا دریافت کنند.

ن 5 تا 11 سال  •  واکسن فایزر-بایون تک برای تزریق به کودکان ب�ی
تأیید شده است.

واکسن Moderna برای کودکان 6 تا 11 ساله تایید شده است.  •

ی نسبت به بزرگساالن دریافت می کنند. این  •  کودکان دوز کم�ت
واکسن  مشابه برخی از واکسن های دیگر برای کودکان کوچک�ت 

است.

•  Health Canada اطالعات واکسن ها را به دقت برریس کرده 
ن شود که ایمن و موثر هستند. است تا مطم�ئ

نحوه عملکرد واکسن ها چگونه است

این واکسن ها به سیستم ایم�ن ما می آموزند که چگونه ویروس 
COVID-19 را شناسا�ی کرده و با آن مبارزه کند.

واکسن به سلول های ما آموزش می دهد که چگونه بخ�ش 
ری از ویروس را بسازد. �ب �ن

دستگاه ایم�ن بدن ما تشخیص می دهد که این بخش نباید 
در این قسمت از بدن باشد و آن�ت بادی می سازد.

یم، اینک بدن ما بدون  اگر در معرض ویروس قرار بگ�ی
اینکه خییل بیمار شود ابزاری برای مبارزه با آن دارد.
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COVID-19 در کودکان
بیش�ت کودکا�ن که به COVID-19 مبتال می شوند عالئم خفیفی دارند. آنها ممکن است تب و رسفه داشته 

باشند یا اصالً عالئمی در آن ها مشاهده نشود. اما برخی کودکان به نوع شدید بیماری مبتال می شوند.

COVID-19 بیماری خطرناک نا�ش از

بیش از 100 کودک در بریتیش کلمبیا به دلیل COVID-19 در 
ی شده اند.   بیمارستان بس�ت

)اطالعات مربوط به BCCDC در فوریه 2022(

در کودکان ریه ممکن است به شدت عفونت کند و مشکالت قل�ب 
مثل میوکاردیت نایسش از COVID-19 مشاهده شود. مرگ و م�ی 
نایسش از COVID-19 در کودکان 5 تا 11 ساله بسیار نادر است.

ایط پزشیک   در کودکا�ن که به طور کامل واکسینه نشده اند یا رسش
خایص دارند احتمال ابتال به بیماری شدید بیش�ت است.

COVID-19 عوارض بلند مدت

عالئم برخی از کودکان ممکن است هفته ها یا ماه ها پس از 
COVID-19 ادامه داشته باشد.

 و مشکل در 
گ

عالئم طوال�ن مدت می تواند شامل رسدرد، خستیک
تمرکز باشد.

سندروم التها�ب چند دستگاهی کودکان )MIS-C( مشکیل نادر 
اما جدی است که احتمال بروز آن هفته ها بعد از ابتال به 

COVID-19 وجود دارد.

امکان التهاب دستگاه های مختلف بدن وجود دارد.  •

ی شوند اما به کمک درمان بهبود  •  بیش�ت کودکان باید بس�ت
می یابند.
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مزایای تزریق واکسن

ایم�ن واکسن
ند. هم زمان با تزریق واکسن به میلیون ها کودک، اطالعات زیادی در زمینه �ب خطر بودن واکسن ها مورد برریس قرار می گ�ی

مبتال نشدن به نوع شدید بیماری

واکسن ها از ابتالی کودکان به نوع شدید 
ی می کنند. بیماری COVID-19 جلوگ�ی

 COVID-19 ح�ت در صور�ت که کودک قبالً به
مبتال شده باشد، تزریق واکسن قدرت و 

مدت پاسخ ایم�ن را بیش�ت می کند.

 

عوارض جان�ب رایج

بعد از تزریق واکسن احتمال اینکه عوارض خفیفی در کودکان به مدت 1 تا 
3 روز مشاهده شود وجود دارد که می توان به این موارد اشاره کرد:

این عالئم طبیعی هستند و تنها نشان دهنده این موضوع است 
که سیستم ایم�ن فعال شده است.

 با آسایش
گ

زند�

واکسن ها باعث می شوند که کودکان فعالیت های مهم 
مانند مدرسه، ورزش و رویدادهای اجتماعی را از 

دست ندهند.

عوارض جدی و نادر

ابتال به عوارض جدی مثل حساسیت یا میوکاردیت بسیار نادر 
است. 

کودکا�ن که عوارض جدی داشتند تحت درمان قرار گرفتند و به 

رسعت بهبود یافتند.

ی شدن در  در صورت ابتالی کودکان به COVID-19، خطر بس�ت

بیمارستان بسیار بیش�ت از عوارض نادر واکسن است.

�ب خطر بودن واکسن ها به صورت دائمی تحت نظارت قرار دارد.

 یا احساس درد در بازو
گ

گاحساس کوفت�
خست�

احساس درد در بدن

ی شدن کودکان 5 تا 11 ساله واکسینه  احتمال بس�ت
نشده از کودکان واکسینه شده ای که با حداقل یک 

دوز واکسن Pfizer واکسینه شده اند، 1.8 برابر 
بیش�ت است.

)اطالعات BCCDC از 15 دسام�ب 2021 تا 12 فوریه 2022(
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کودک خود را واکسینه کنید
ن حاال ثبت نام کنید   هم�ی

gov.bc.ca/vaccineforkids-FAR
ید یا با شماره 2323-838-833-1 تماس بگ�ی

ی دارید؟  سواالت بیش�ت
از پزشک، پرستار یا داروساز خود 
درخواست کمک کنید یا با شماره 

ید. 1-1-8 تماس بگ�ی

اطالعات بیش�ت 
 bccdc.ca/covid19vaccinechildren در نشا�ن

موجود است
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http://gov.bc.ca/vaccineforkids-FAR
http://bccdc.ca/covid19vaccinechildren

