التطعيم ضد COVID-19
لألطفال من سن  5إلى  11عا ًما
أسئلة وأجوبة
لآلباء وألولااء لألوو

نوفوب  /تش ان للثاني 2021

لماذا يجب على طفلي
الحصول على اللقاح ؟
اوكنننن أن ا ننناا لألـ نننا بننن  COVID-19وانقلنننوآل لآلنننن ان يبل أ نننابول
بالعدوى ،حتى لو لم تظه علاهم لألع لض.
 COVID-19عننند لألـ ننا لاسن شننداد  ،ولكننن فنني بعننض
وعظننم حننا
لألحاان ،اوكن أن اتسنبا  COVID-19فني التهاباا ططيا تتـلنا دننو
للوستشن ى .اوكننن أن اكننون للـ ننا أا ننا آثااا طويلاام المااد وننن لل ا ن و ،
وللوع وفة باسم  COVIDـوا لألود.

كوجتوع ،كلوا زلد عدد لألشناص للبان اتم تـعاوهم ،كلوا كنا جواعا أكث
أوانا.

هل اللقاح الطاص باالطفال
آمن وفعال؟

يدل للغبلء وللدولء لألو اكاة
نعم فعال .فقد ق
( )FDAأنه توجد مطاوف جديم من اللقاح تتعلق
بالسالمم ،حاث تم تحداد بلك في للد لسا للس ا اة
وكان لللقاح ً
فعاال بنسبم تزيد عن  ٪90في للوقااة ون
للو ض للناتج عن فا و كو ونا لدى لألـ ا .

ما هو نوع اللقاح
المتاح لألطفال؟

في للوق للحا ،
لقاح فايز Pfizer
هو اللقاح الوحيد للبي تم للت اح
له لالستندلم للـا ئ للـ ا للبان
تت لوح أعوا هم بان
سن  5للى  11عاوا

هل لقاح األطفال هو نفس اللقاح المستطدم
للذين اعما هم  12سنم فما فوق؟
صا لألطفال.
كال .هبل لللقاح ون فااز  Pfizerتم اعداده طصي ً
تم نع لقاح لألـ ا بن للـ اقة ولكن بج عة أق :
•  10ميك وغ ام للـ ا
•  30ميك وغ ام للو لهقان  /للبالغان

ك ـ
اح
ثالثة أساباع.

على ج عتان ،ا

بانهوا

ما هي المكونا الموجود في
اللقاح الطاص باألطفال؟
للوكون للنشـ  ،الحمض النووي ال يبي الم سال ) )mRNAللوستندم في لقاح
 Pfizerلون هم فوق  12عاوا هو ن سه للوستندم للـ ا للبان تت لوح أعوا هم
بان سن  5و  11عاوا.

احتوي لقاح فااز  Pfizerللناص للـ ا للبان تت لوح أعوا هم بان سن  5و 11
عاوا على كحو أواني اساعد على بقاء لللقاح لفت أطول في د جا ح ا مب د .
بانوا استندم لللقاح للوستندم للبان لعوا هم  12سنة فوا فوق وثبتا ونتل ة
(كلو اد للبوتاساوم  ،فوس ا للبوتاساوم  ،وفوس ا لل وداوم).
احتوي كال لإل دل ان ون لقاح  Pfizerأا ا على ن
لل وداوم (للولح) وللسك وز (للسك ).

للدهون (للشحوم) وكلو اد

هل اللقاح الطاص
باالطفال مجاني؟
نعم فعال .لقاح  COVID-19مجاني دائ ًما.
تتوف لقاحا  COVID-19مجانًا
لك ون اعاش في للو اا للوتحد ،
بغض للنظ عن حالة للتأوان أو للهج .

هل أتوقع أن يعاني طفلي
من آثا جانبيم؟
ـ لك قد اشع بن للشعو للبي انتابه عند لنب
لقاحا للـ ولة لألن ى .تعتب هبآل عالوا ـباعاة
على أن أجساوهم تبني للحوااة.
قد تشو لآلثا للجانباة:
• ألم في الذ اع
• آالم في الجسم
• حمى
لآلثا للجانباة للوحتولة وؤقتة و قد تنت ي
عاد في غ ون اوم أو اووان.

هل هناك ا تباط بين
( myocarditisالتهاب عضلة القلب)
و اللقاح الطاص باألطفال؟
للناد جدل  ،قد اُ اا للشنص بالتهاا في ع لة للقلا بعد
في بعض للحا
للتـعام بلقاح للحوض للنووي لل ابي للو سا ) . )mRNAاُع ف ل لتهاا
باسم ( myocarditisللتهاا ع لة للقلا) وازو س اعا بالعالج.
في للتج بة للس ا اة للـ ا  ،لم تكن هناك حاال التهاب عضلم القلب في فت
للوتابعة للتي لستو ثالثة أشه بعد للتـعام.

تزل للتجا ا للس ا اة جا اة  ،ولدى و كز للساـ على لألو لض وللوقااة
ونها ) )CDCويدل للغبلء وللدولء ) )FDAأنظوة قائوة لوول لة و لقبة ولكتشاف
دود فع وحتولة أو لآلثا للجانباة لألن ى للغا للشائعة.

أين يمكنني الحصول على اللقاح الطاص
باألطفال من سن  5إلى 11عاما؟
إمدادا اللقاح الطاصم باألطفال ستكون محدود في البدايم .لكن
عند توف لللقاح  ،ساكون ووجودل في للكثا ون ن لألواكن للتي
اتوف فاها لقاح  COVID-19للبالغان  ،باإل افة يلى عاادل
نا ة للودل .

حة وولقع

للعثو على ووقع ق اا ونك  ،لستندم أدل تحداد
لللقاحا في و اة ولشنـن:
https://vaccinelocator.doh.wa.gov

ماذا يجب أن أفعل لإلعداد لزيا
التطعيم الطاصم بطفلي ؟

• اجعل طفلك ي تدي قميصا ذو أكمام قصي
اسه ـاها للعلى.

• كن ص ي ًحا مع طفلك :احتاج ـ لك
يلى وع فة أنه ساتم يعـائه حقنة.
وق له لن للحقنة سوف تؤلم للحظة
أوسوف اشع وكأنها ق ة.
• أحض كتابًا أو لعبم صغي لـ لك
ستندلوها نال للووعد و نال فت
ل نتظا للق ا بعد للتـعام.

أو أكواوا ف

ا ة

من الصعب علي الوصول
إلى موقع التطعيم.
هل هناك مساعد ؟
• إمكانيم الوصول :يبل كن بحاجة يلى ت تابا نا ة ،أ س ب ادل يلكت وناا
يلى publichealthaccommodations@kingcounty.govأو
بال قم .206-477-3977
لت

بو كزل ت ا
• المساعد اللغويم :يبل كن بحاجة يلى ت جوة فو اة ،فات
للناص ا  COVID-19في وقاـعة كانج  King Countyعلى لل قم
 ،206-477-3977ون للساعة  8باحا للى للساعة  7وساء .ا جى بك
لغتك للو لة عند ل ت ا .
• النقل المجاني :يبل كن بحاجة يلى تو الة لك أو لووعد للتـعام للناص
بزاا لل حة ل لكت وناة  bit.ly/vaxrideأو لت
بـ لك  ،فت
بال قم ( 425-943-6706ون اوم ل ثنان يلى اوم للجوعة  ،ون للساعة
 8:30باحا حتى للساعة  4وساء  ،ل غـ على لل قم  5للح و على
للت جوة لل و اة على للنـ للتل وني).

kingcounty.gov/vaccine/arabic

