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   19- كوفيد

 19-لقاحات كوفيد
 األسئلة المتكررة لآلباء واالوصياء، 

 عاًما المؤهلين لتلقي لقاح فايزر   17و  12والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 

 س: هل هناك لقاحات متوفرة لألطفال أو المراهقين؟ 
عاًما    12، ترخيًصا باالستخدام لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 19-( لقاح فايزر، وهو أحد لقاحات كوفيدFDAنعم. منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ) ج:

ألف مشارًكا طوعيًّا. ويُصرح حاليًا   43خ، حيث أُجريت التجارب على أكثر من فأكثر. وقد حظى لقاح فايزر بأكبر نصيب من التجارب السريرية في التاري
 عاًما فأكثر.  18باستخدام لقاحي مودرنا وجونسون آند جونسون لمن هم في سن 

 س: هل موافقة أحد الوالدين/الوصي مطلوبة؟
عاًما والخاضعين للوصاية على موافقة أحد الوالدين أو الوصي القانوني على التطعيم. ويجب  18نعم. يجب أن يحصل األطفال الذين تقل أعمارهم عن ج: 

تابعة للمدرسة أو في  على الوالد أو الوصي القانوني بشكل عام مرافقة القاصر لتلقي اللقاح، ما لم يتم إعطاء اللقاح في عيادة طبيب أو في عيادة مدرسية أو 
 مكان مشابه.

 آمنة وفعالة؟  19-س: هل لقاحات كوفيد
بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم  التجربة السريرية التي أُجريت على لقاح فايزرآمنة وفعالة. وفقًا إلدارة الغذاء والدواء، ففي  19-نعم، لقاحات كوفيدج: 
طفل في مجموعة الدواء  1100حالة إصابة بين   16طفل تلقوا اللقاح، وكانت هناك   1100بين  19- عاًما، لم تحدث حاالت إصابة بكوفيد 15و 12بين 

باب الذين تلقوا التطعيم لديهم مستويات عالية من األجسام المضادة في دمائهم، مما يشير إلى أنهم طوروا مناعة  الوهمي. وقد أظهرت التجربة أيًضا أن الش
 وقائية قوية. 

 س: ما المدة الزمنية التي يستغرقها اللقاح حتى يعمل؟
ابيع( من الجرعة األولى. وكال الجرعتان ضروريتان لتحقيق  يوًما )ثالثة أس 21لقاح فايزر عبارة عن سلسلة من جرعتين. ويلزم تلقي الجرعة الثانية بعد ج:

 أقصى قدر من الوقاية. ويعتبر الشخص محصنًا بالكامل بعد أسبوعين من تلقي الجرعة الثانية.  

 ؟ 19-س: ما هي اآلثار الجانبية للقاحات كوفيد
الحقن؛ حمى وقشعريرة أو أيهما؛ صداع؛ تعب؛ آالم في العضالت أو المفاصل.  تشمل اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا ألًما أو احمراًرا أو تورًما في موضعج:

. وعادةً ما تستمر اآلثار الجانبية بضعة أيام فقط، 19- وتعتبر هذه اآلثار الجانبية طبيعية وهي عالمة على أن جسمك يكون استجابة مناعية لوقايتك من كوفيد
 وقد تزداد مع الجرعة الثانية.

 الحمض النووي لالنسان؟   19-س: هل ستغير لقاحات كوفيد
(. ويزود  الجسم mRNAالنووي ألي شخص. حيث يحتوي لقاح فايزر على الحمض النووي الريبوزي المرسال )  الحمض 19-لن تغير لقاحات كوفيدال.  ج:

؛ ويستجيب الجسم عن طريق بناء األجسام المضادة لتدمير 19-بتعليمات لصنع السطح غير ضار أو البروتين السنبلي الموجود في الفيروس المسبب لكوفيد
 البروتين السنبلي. 

 ؟  19-تم زرع شريحة تتبع دقيقة في أجسام األشخاص عبر لقاحات كوفيدس: هل سي
 ال، ال تحتوي حقن اللقاح على شرائح تتبع.  ج:

 العقم أو تؤثر على خصوبة الطفل في المستقبل؟  19-س: هل تسبب لقاحات كوفيد
  سبب مشاكل في الخصوبة.، ت19-ال، ال يوجد حاليًا أي دليل على أن أي لقاحات، بما في ذلك لقاحات كوفيد ج:

 س: كيف يمكنني تحديد موعد؟ أين يمكن تطعيم الشباب؟  
ديريات الصحة المحلية  هناك المئات من المواقع التي يمكن فيها تطعيم الشباب في جميع أنحاء الوالية، بما في ذلك عيادات أطباء األطفال وعيادات اللقاحات وم   ج: 

فقًا لقانون الوالية الحالي، يجب أن  عاًما من العمر أنه و   12والمستشفيات والمراكز الصحية المجتمعية وغيرها. ومع ذلك، يجب إخطار آباء األطفال البالغين  
عاًما من العمر أو أقل على وصفة طبية حتى يمكن تطعيمهم في صيدلية؛ ويمكن تطعيمهم في أي مكان باستثناء الصيدلية. وال يحتاج    12يحصل األطفال البالغين  

في صيدلية أو عند أي موفر لقاح آخر مدرج على موقع    19- د عاًما أو أكثر إلى وصفة طبية، وقد يتلقون لقاح كوفي   13الشباب الذين تبلغ أعمارهم  
hio.govgettheshot.coronavirus.o .    أو لقاح    19- عاًما بتلقي لقاح كوفيد   12إلى    7لم يصدر بعد تشريع يسمح للشباب الذين تتراوح أعمارهم من

فق أعضاء مجلس  األنفلونزا في صيدلية بدون الحصول على وصفة طبية. وستظل الوصفات الطبية مطلوبة لجميع التطعيمات األخرى لهذه الفئة العمرية. وقد وا 
 وهايو ومجلس شيوخ أوهايو على مشروع القانون. وبمجرد توقيع حاكم الوالية على مشروع القانون، سيدخل حيز التنفيذ على الفور. النواب في أ 
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 س: ما الذي يجب على طفلي فعله قبل موعد التطعيم؟ 
اإلغماء بعد أي لقاح شائع بين  والمراهقين ألن يجب أن يتناول الطعام ويشرب الكثير من الماء قبل تلقي التطعيم. وهذا مهم بشكل خاص لألطفال  ج:

ن. وارتِد  . احصل على قسط وافر من الراحة في الليلة السابقة لموعدك إن أمك، وغالبًا ما يكون نتيجة للقلق الشديد أو الجفافالمراهقين أكثر من البالغين،
 عة. قميًصا قصير األكمام أو بال أكمام للسماح بالوصول إلى أعلى الذراع بسهولة. وإذا كان الجو بارًدا، فضع سترة أو جاكيت يسهل خلعه بسر

 س: ماذا أفعل إذا كان طفلي يشعر بالقلق؟  
االسترخاء. ويجب عليه تجنب النظر إلى الحقنة، وإرخاء الذراع في أن يتنفس ببطء وعمق قبل تلقي الحقنة وأن يفكر في شيء يبعث على  اطلب من طفلك ج:

. ويمكن للوالدين تهدئة أطفالهم من  بسيطة للمساعدة في تحضير طفلهم للتطعيم وجعل التجربة أقل إجهاًدا موضع تلقي الحقنة. ويمكن للوالدين اتخاذ خطوات
 خالل تذكيرهم بالتنفس بعمق أو إلهاءهم بالتحدث معهم أثناء تلقيهم اللقاح. 

 س: لقد اطلعت على الكثير من الشائعات حول اللقاحات على وسائل التواصل االجتماعي. كيف أحصل على المعلومات الصحيحة؟ 
، وقد يكون من الصعب معرفة ما يمكن الوثوق به. وأفضل ما يمكنك القيام به هو 19-ئة الخطيرة حول لقاحات كوفيداإلنترنت مليء بالمعلومات الخاط ج:

ى معلومات موثوقة عن اللقاح في هذا المقال الصادر عن العثور عل تثقيف نفسك بشأن اللقاحات بمعلومات من مصادر جديرة بالثقة. تعرف على المزيد حول 
CDC ذه الصفحة التابعة لمديرية الصحة بوالية أوهايوعلى ه تعرف على كيفية التفرقة بين الخرافات والحقائقو. 

 ؟ 19-هل لديك المزيد من األسئلة حول كوفيد
 19-ما الذي يجب معرفته قبل وأثناء وبعد تلقي لقاح كوفيد|  الخرافات مقابل الحقائق|  األسئلة المتكررة

 .2021مايو  12تم التحديث في 
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