
 احِم طفلك عن طريق

COVID-19 لقاح

سيساعد حصول طفلك عىل لقاح COVID-19 في الحفاظ عليه بصحة جيدة. 

من الطبيعي أن تكون لديك أسئلة ومخاوف.

يمكن أن تساعدك المعلومات الموضحة أدناه في اتخاذ القرار بالحصول 

عىل اللقاح!

نعم! يمكن لمرض COVID-19 أن:

يتسبب في مرض شديد، حتى لدى األطفال األصِحاء. 	

يؤدي إىل مشاكل صحية مثل متالزمة االلتهاب متعدد  	

األجهزة )MIS-C( - حالة تلتهب فيها أجزاء مختلفة من 

الجسم، بما في ذلك القلب أو الرئتين أو الكىل أو الدماغ أو 

الجلد أو العينين أو أعضاء الجهاز الهضمي.

	  COVID يؤدي إىل آثار طويلة المدى )تُعرف باسم فيروس

 COVID كوفيد( طويل المدى(. يمكن أن يشتمل فيروس(
)كوفيد( طويل المدى عىل مشاكل في التنفس والدوار 

وصعوبة في التركيز )ضباب الدماغ( واالكتئاب.

يكون خطيرًا بصفة خاصة لألطفال الذين يعانون من  	

حاالت طبية كامنة.

 COVID-19 يجب أن ينتظر أي شخص مصاب حالًيا بفيروس كورونا*
فيما يتعلق بالحصول عىل اللقاح، حتى يسترد عافيته بالكامل وال يحتاج 

إىل العزل. اسأل طبيبك للحصول عىل معلومات محددة.

هل يمكن أن تكون اإلصابة بمرض 

COVID-19 خطيرة عىل األطفال؟

آمن

فعال

مجاني

 لماذا يجب أن يحصل طفلي عىل هل لقاحات COVID-19 آمنة؟

لقاح COVID-19؟

:COVID-19 نعم! حيث إن لقاحات

قد تمت دراستها بعناية قبل أن يوصى بها لألطفال. لم يتم  	

تخطي أي من خطوات التجارب السريرية ولم يتم توفير 

الوقت والمال عندما يتعلق األمر بالسالمة.

	  COVID-19 تعد فعالة في الوقاية من المرض الشديد بـ

ودخول المستشفى لتلقي العالج.

خاضعة للمراقبة باستمرار من أجل السالمة. 	

*يتلقى األطفال جرعات لقاحات COVID-19 المناسبة ألعمارهم. تعتمد 
جميع جرعات اللقاحات الُمعطاة لألطفال عىل عمر المريض في وقت 

إعطاء اللقاح - فهي ال تعتمد عىل الوزن.

يمكن أن يساعد حصول طفلك عىل اللقاح 

فيما يلي:

حمايته من التعرّض لمرض شديد واحتمالية دخول  	

المستشفى للمعالجة.

الوقاية من انتشار COVID-19 وحماية غير القادرين عىل  	

تلقي اللقاح.

الوقاية من المشاكل الصحية المستقبلية وتلف األعضاء  	

.COVID-19 بسبب اإلصابة بـ

إبقاء األطفال يتعلمون شخصًيا في مراكز الرعاية النهارية  	

والمدارس.

السماح لألطفال بالمشاركة بأمان في الرياضات ومواعيد  	

اللعب واألنشطة الجماعية األخرى.
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
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لمزيد من المعلومات:

 مركز االتصال الخاص باللقاح  )1-855-568-0545(  	
	 COVID19.NJ.GOV 

 هل تحتاج إىل وسيلة نقل؟ اتصل برقم 211 أو تفضل
NJ Transit’s Vaxride بزيارة برنامج

تاريخ اإلنشاء: 6/17/2022 

تعّرض طفلي بالفعل لإلصابة بمرض 

COVID-19. لماذا يعد اللقاح ضرورًيا؟

 COVID حتى لو سبق لك التعّرض لفيروس

)كوفيد(، يجب عليك الحصول عىل اللقاح 
لألسباب التالية:

قد تُصاب بمرض COVID-19 أكثر من مرة. 	

ليس معروًفا إىل متى ستستمر المناعة )الحماية( من مرض  	

.COVID-19

يمكن أن يوفر الحصول عىل لقاح COVID-19 حماية إضافية. 	

هل هناك مخاوف تتعلق بالخصوبة أو النمو 

عند تطعيم األطفال والمراهقين قبل 

بلوغهم سن البلوغ؟

ال! ال يوجد دليل عىل أن لقاح COVID-19 يؤثر 

عىل سن البلوغ.

ال يوجد دليل عىل أن لقاحات COVID-19 تسبب مشاكل في  	

الخصوبة لدى النساء أو الرجال.

تتعرض الحوامل لخطر متزايد لإلصابة بأمراض خطيرة  	

والوالدة المبكرة )والدة الطفل قبل 37 أسبوًعا( وربما فقدان 

الحمل )اإلجهاض( إذا أصيبت الحوامل بفيروس كورونا 

.COVID-19

ال تحتوي أي من لقاحات COVID-19 عىل فيروس حي. ال  	

يمكنها إصابة أي شخص بمرض COVID-19، بما في ذلك 

الحوامل أو أطفالهن.

ما اآلثار الجانبية للحصول عىل اللقاح؟

اآلثار الجانبية للقاح:

عادة ما تكون خفيفة ويمكن أن تشتمل عىل الشعور  	

بالتعب وألم في العضالت والصداع وتقرّح في مكان إعطاء 

الحقنة.

يمكن إدارتها عن طريق وضع منشفة باردة فوق المكان  	

الذي تم فيه إعطاء اللقاح، وشرب الكثير من السوائل، 

وربما تناول األدوية التي ال تحتاج إىل وصفة طبية بعد ذلك 

في حالة موافقة طبيبك.

*قد ال يعاني بعض األطفال من أي آثار جانبية. اآلثار الجانبية الخطيرة 
تحدث في حاالت نادرة. يمكن للوالدين ومقدمي الرعاية تسجيل أطفالهم 

في أداة v-safe، والذي يوفر فحوصات صحية شخصية وسرية بعد 

.COVID-19 الحصول عىل لقاح

لقاحات COVID-19 مجانية للجميع!
تفضل بزيارة covid19.nj.gov/finder للحصول عىل اللقاح.

https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/
https://www.njtransit.com/vaxride
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://covid19.nj.gov/finder

