
2022/1/26

األصابه بعدوى فريوس كورونا يف العاده تكون اعراضه خفيفه لدى األطفال, كام أن وجود 
األمراض املزمنة تزيد من حدة اعراض املرض للطفل الذي يرتاوح عمره بني 11-5. ميكن ايضا 

ان يصاب الطفل باعراض شديده بسبب الفايروس.

يويص بالتطعيم ضد كورنا

• ألولئك الذين تبلغ أعامرهم 5 - 11 سنة، واملعرضني بسبب املرض املزمن أو العالج أو 
لسبب آخر للخطر بقدر كبري لإلصابة مبرض كورونا الحاد.

• أولئك الذين تبلغ أعامرهم 5 11- سنة، ويوجد من ضمن املُقربني منهم شخص لديه 
نقص شديد يف املناعة.

كام ُتنح الفرصة للحصول عىل التطعيم ضد فريوس كورونا لباقي األطفال الراغبني الذين 
ترتاوح أعامرهم بني 5 و 11 عاًما

من املمكن أن تُعرّض الشخص لإلصابة مبرض كورونا الحاد، تلك األمراض أو الحاالت التي 
تُضعف بشدة فعالية الرئتني والقلب أو القدرة عىل املناعة للجسم.

سوف تُبلغ بلدية السكن التي تتبع لها عن تنظيم لقاحات كورونا للذين تبلغ أعامرهم 5 - 11 
سنة وعن جداولها الزمنية.

مينح اللقاح حامية جيدة ضد اإلصابة مبرض كورونا. باإلضافة لذلك ميكن إىل حد ما من خالل 
إعطاء اللقاحات لألطفال حامية االشخاص املُقربني من الطفل الذين لديهم نقص شديد يف 

املناعة.

اللقاح طوعي ومجاين.

لقاح كورونا الذي ُيقدم للطفل

نقدم للذين ترتاوح أعامرهم 5 - 11 سنة لقاح بيونتيك - فايزر كومرينايت املُخصص لهذه الفئة 
العمرية، حيث أنه لقاح mRNA )أي الحمض النووي الريبوزي املرسال(. اللقاح لديه ترخيص 

تسويق مرشوط بحيث يتم إعطاء اللقاح للذين ترتاوح أعامرهم 5 - 11 سنة.

يتم عادة إعطاء جرعتني من اللقاح. تُعطى الجرعة الثانية للقاح بعد 6 - 12 أسبوع من 
الجرعة األوىل.

ال تحتوي اللقاحات عىل فريوسات حية، ولهذا السبب من غري املمكن اإلصابة مبرض فريوس 
كورونا من اللقاح.

للحصول عىل معلومات إضافيه حول الفئات املعرضة 
للخطر من األطفال ومدى فعالية وأمان اللقاح يرجى 

 زيارة الصفحات التاليه:
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فعالية وأمن اللقاح

تم إثبات من خالل األبحاث التي سبقت منح ترخيص التسويق أن فعالية اللقاح ضد مرض 
كورونا الخطري للذين تبلغ أعامرهم 5 - 11 سنة ممتازة. متت بعد إعطاء اللقاح للذين تبلغ 

أعامرهم 5 - 11 سنة  مالحظة أعراض مشابهة لتلك التي لدى الذين أمتوا 12 سنة من 
أعامرهم. األعراض األكرث شيوًعا التي تظهر بعد اللقاح هي األمل يف مكان الحقن والتورم 

واالحمرار وكذلك التعب، والصداع واالرتعاش وآالم العضالت والحمى. جميع هذه األعراض 
عابرة، وال تُعترب عائًقا ملواصلة أخذ اللقاح. من املمكن عالج األعراض بدواء الحرارة واألدوية 

املسكنة لألمل.

مل يتم إثبات من خالل األبحاث التي سبقت ترخيص التسويق ظهور أعراض جانبية خطرية 
للذين ترتاوح اعامرهم 5 - 11 سنة. مل يكن ممكًنا مالحظة األعراض الجانبية النادرة املحتملة 

بسبب إجراء األبحاث عىل قدر محدود من األشخاص.

تفاعالت الحساسية الخطرية بعد أخذ اللقاح نادرة جداً.

تم يف العامل إعطاء اللقاح لعدة ماليني من األطفال الذين ترتاوح أعامرهم 5 - 11 سنة. مل يتم 
إثبات وجود قلق بخصوص األمان متعلق بهذه الفئة العمرية.

بإمكان القارص إتخاذ القرار بشأن أخذ اللقاح بناًء عىل عمره ومستوى 
تطوره

بإمكان القارص يف فنلندا أن يُقرر بنفسه بشأن أخذ اللقاح، إذا قيم مهني الرعاية الصحية الذي 
يُعطي اللقاح، أن الطفل قادر عىل إصدار القرار بشأن أخذه للقاح بناًء عىل مستوى عمره 

وتطوره. ال يوجد حد دقيق يف القانون بخصوص السن التخاذ القرار بشكل مستقل. غالبًا ما 
تكون هناك حاجة بخصوص إعطاء اللقاح للذين تبلغ أعامرهم 5 - 11 سنة إىل موافقة أولياء 

األمر.

عىل الرغم من أن القارص قد ال يتخذ القرار بشأن أخذه للقاح، تُقّدُم له معلومات عن أخذ 
اللقاح وعن أهميته مع األخذ بعني االعتبار مستوى عمره وتطوره، ويتوجب االستامع إىل 

وجهة نظره بخصوص األمر.

إذا مل يتخذ الطفل القرار بنفسه بشأن أخذه للقاح، فهناك حاجة إىل موافقة جميع أولياء األمر 
إلعطائه اللقاح.

معلومات حول لقاح كورونا لولي أمر الطفل الذي يتراوح 
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