
آنچھ والدین باید بدانند

چرا باید کودک خود را واکسینھ کنید؟

برای کسب اطالعات بیشتر

دوز و زمان بندی

واکسیناسیون برای کودکان
سالھ11ماھھ تا 6
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.برای کودکان را تأیید کرده استmRNAاداره بھداشت کانادا دو واکسن  •
.سالھ است11ماھھ تا 6برای کودکان Modernaواکسن •
Pfizeواکسن • r-BioNTech می باشدسالھ 11تا 5برای کودکان.

. می کنندکمک COVID-19بھ جلوگیری از بیمار شدن شدید فرزند شما در صورت ابتال بھ واکسن ھااین •
.احتمال بستری شدن کودکان واکسینھ در بیمارستان بسیار کمتر است

واکنش ھای.می یابندروز ادامھ 3تا 1عوارض جانبی معموالً خفیف بوده و بین .شده اندکودک با ایمنی کامل واکسینھ میلیون ھا•
.می شوندجدی بشدت نادر بوده و سریعاً درمان 

فرزند شما واجد شرایط دوز اول و دوم شدھرگاه.ثبت نام کنید) Get Vaccinated" (واکسینھ شوید"در سیستم ثبت نام •
.بھ شما اطالع داده خواھد شد

1دوز  2دوز 

ھفتھ8

8را با فاصلھ COVID-19دوز واکسن 2توصیھ می شود کودکان 
.دریافت کنندھفتھ از ھم

•BCCDC اطالعات ، کودکان و واکسن ھاCOVID-19
Im–چگونھ است واکسن ھانحوه عملکرد • m unizeBC
Kids Boost Im-واکسن ھاآموزش دادن بھ کودکان درباره • m unity
اداره بھداشت کانادا-واکسن ھاتھیھ و تأیید •

سالھ و 17تا 12کودکان و خردساالن بھ نسبت نوجوانان •
دارند تا از سطح محافظتدوز کوچکتریبزرگساالن نیاز 

.مشابھ برخوردار شوند

را ھمزمان با سایر COVID-19فرزند شما می تواند واکسن •
.کندواکسن ھای دوره کودکی، منجملھ واکسن آنفوالنزا دریافت

Ge" (واکسینھ شوید"در سیستم ثبت نام  t Vaccina ted ( ثبت نام
.کنید

.getvaccinated: آنالین gov. bc.ca
2323-838-833-1: از طریق تلفن

ھرگاه فرزند شما واجد شرایط شد، بھ شما اعالم می شود کھ برای او
.مجدد نیستثبت نامبرای دوز دوم نیاز بھ .وقت بگیرید

چھ کسانی واجد شرایط ھستند؟

 BCکودکان برای دریافت واکسن نیاز بھ ارائھ •
Care  Cardندارند.

دهمراقبت کننیک والد، سرپرست قانونی یا یک •
باید )می کندمانند فامیلی کھ کودک را بزرگ (دیگر 

.رضایت بدھند

مبتال می شوند خفیف COVID-19عالئم بیماری اکثر کودکانی کھ بھ 
در است اما برخی نیز دچار بیماری شدید می شوند و نیاز بھ مراقبت

برخی از آنھا با مشکالت سالمتی روبرو .بیمارستان پیدا می کنند
واکسن ھا از بیماری .می شوند کھ ھفتھ ھا یا ماه ھا ادامھ پیدا می کند

.جلوگیری می کنندCOVID-19شدید پس از ابتال بھ 

چگونھ می توان واکسن را دریافت کرد؟

-COVIDواجد شرایط دریافت واکسن ماھھ و بزرگتر 6کلیھ کودکان 
.واکسن ھا رایگان می باشند.ھستند19

http://www.bccdc.ca/
https://www.getvaccinated.gov.bc.ca/s/
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://bccdc.ca/covid19vaccine
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children
http://www.bccdc.ca/health-professionals/data-reports/covid-19-surveillance-dashboard
https://immunizebc.ca/how-do-vaccines-work
https://kidsboostimmunity.com/champ
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/development-approval-infographic.html
https://www.getvaccinated.gov.bc.ca/s/
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باید کمی پیش دبستانیدر مورد بچھ ھای .کودکان سن مدرسھ را از یک روز قبل از واکسیناسیون آگاه کنید-کودک خود را آگاه سازید 
.قبل از قرار مالقات آنھا را آگاه سازید

مھم است کھ آنھا بفھمند در قرار مالقات چھ اتفاقی خواھد افتاد و .فرزندتان را تشویق کنید کھ سؤال بپرسد-بھ سؤاالت پاسخ دھید 
.احساس راحتی کنند

باشیدبچھ ھاآماده تشویش و ناراحتی 

داروخانھ ھااین اقالم را بدون نسخھ از اکثر می توانیدشما .شاید مفید واقع شوندبی حس کنندهبرچسب ھاییا کرم ھا•
.آنھا را یک ساعت قبل از قرار مالقات استفاده کنید.خریداری کنید

را توجھ کودک خود را روی سوزن آمپول متمرکز نکنید زی»بھ زودی تمام می شود و خوب می شوی«با جمالتی مانند •
.  استرس را افزایش دھدمی توانداین امر 

.پرت کنیدبازی یا گپ زدن و تکنیک ھای تنفس در عوض، سعی کنید حواس آنھا را با اسباب 

.محکم روی پای خود بنشانیدبرای آرام کردن کودک و بی حرکت نگھ داشتن او، می توانید کودک را •

می توانندو دیده اندواکسیناسیون برای کار با کودکان آموزش کلینیک ھایبھداشتی و درمانی در مراقبت ھایارائھ دھندگان•
.بھ شما در حمایت از فرزندتان کمک کنند

اینھا عادی بوده و معموالً .مانند درد در بازو، خستگی و بدن درد داشتھ باشدعوارض جانبی خفیففرزند شما بعد واکسیناسیون شاید •
.روز برطرف می شوند3تا 1ظرف 

تسلی بدھید، سؤال کنید، آرامش بدھید، حواس را :استفاده کنیدCARDسیستم برای کمک بھ کودکان سن مدرسھ از -
Com(پرت کنید  fort Ask Re lax Distract

.حفظ کندھای ساده تنفسی بھ او یاد بدھید تا بتواند آرامشش رااگر فرزند شما نگران سوزن آمپول است، تکنیک•
BC Children’s Hospita(توسعھ یافتھ توسط بیمارستان کودکان بریتیش کلمبیا بازی تنفس شکمی l ( را

.امتحان کنید

Hea.آن استفاده کنیدصفحات نقاشیو خرسھقصھ واکسن جسی از• lthLinkBCدرباره نحوه اطالعات تکمیلی
.برای واکسیناسیون داردبچھ ھاآماده کردن 

دقیقھ منتظر بمانید تا در صورت وقوع ھرگونھ عارضھ جانبی15بعد از قرار مالقات خود، باید •
.ندنادر جدی، ارائھ دھندگان مراقبت ھای بھداشتی و درمانی بتوانند نسبت بھ درمان آنھا اقدام کن

ھ مراکز اگر بعد از تزریق واکسن، عالئمی مانند درد قفسھ سینھ و تنگی نفس مشاھده کردید، ب•
.تماس بگیرید911پزشکی مراجعھ کرده یا با 

واکسیناسیون برای کودکان
سالھ11ماھھ تا 6

قبل از قرار مالقات

روز قرار مالقات

بعد از قرار مالقات
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https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/numbing-creams-patches-for-immunizations
https://assets.aboutkidshealth.ca/AKHAssets/CARD_Vaccination_Handout.pdf
https://respiire.com/COVID-19.html
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Children_Vaccine_colouring_bw.pdf
http://www.bccdc.ca/Health-Info-Site/Documents/COVID-19_vaccine/Superhero_crest.pdf
https://www.healthlinkbc.ca/healthlinkbc-files/better-immunization-experience-your-child
http://www.bccdc.ca/
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