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احصل على المعلومات الصحيحة:

تطعيم األطفال ضد COVID-19
وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاح  COVID-19لألطفال الذين يبلغ عمرهم  5إلى  11سنة.
يساعد التطعيم الجسم على مكافحة الفيروس مما ُيقلل من احتمال إصابة األطفال بمرض COVID-19
وإحساسهم بأعراضه.
ورغم أن األطفال والشباب هم أقل احتماالً بإصابتهم بمرض شديد نتيجة
 ،COVID-19لكنهم:
›قد يمرضون نتيجة COVID-19
›قد يصابون بالفيروس دون ظهور أية أعراض عليهم
›قد يصابون بمتالزمة نادرة لكن ذات مضاعفات خطيرة ُتدعى
متالزمة التهاب األجهزة المتعددة في األطفال ()MIS-C
›قد ينقلون فيروس  COVID-19إلى اآلخرين
›قد يشعرون بآثار طويلة المدى في حالة إصابتهم بالفيروس.

وتشمل اآلثار الطويلة المدى األكثر شيوعا ً التي يُخلفها فيروس COVID-19
التعب ،والعياء ،والصداع ،وفقدان الوزن ،وألم في العضالت ،واضطرابات في
النوم ،والسعال ،وصعوبة التفكير أو التركيز.
قد يكون األطفال الذين يعانون من حاالت مرضية معرضين أكثر لإلصابة
بمرض خطير نتيجة  ،COVID-19لكن بعض األطفال الذين يمرضون مرضا ً
شديداً ليست لهم عوامل المخاطر.
يُوفر التطعيم طبقة إضافية من الوقاية والحماية ضد الفيروس وقد يساعد األطفال
على المشاركة بشكل أكثر أمانا ً في األنشطة المهمة مثل التعليم الحضوري
واألنشطة الرياضية واالجتماعية.

ما ينبغي أن تعرفه
التزم العلماء باتباع إجراءات دقيقة عند تطوير اللقاحات ومراجعتها.
أصبحت اللقاحات متاحة بسرعة بفضل تمويل جدي للبحوث الطبية وتعاون فريد من نوعه على المستوى الدولي .تستند اللقاحات على العلم والتكنولوجيا
التي كانت في طور التطوير لمدة سنوات عديدة بالنسبة ألمراض أخرى معدية.
تحتوي اللقاحات المخصصة لألطفال الذين يبلغ عمرهم  5إلى  11سنة على جرعة صغيرة .وكسائر اللقاحات األخرى ،تتوقف جرعة لقاح
 COVID-19على عمر الفرد ،وليس على وزنه أو حجمه ألن العمر يلعب دوراً رئيسيا ً في قدرة استجابة جهاز المناعة .وفي الدراسات
التي أُجريت على هذه اللقاحات ،أعطت الجرعة الصغيرة وقاية وحماية جيدة ضد .COVID-19
ال يمكن للقاحات أن ُتصيب طفلك بمرض  COVID-19ألنها ال تحتوي على الفيروس الذي يتسبب في مرض .COVID-19
ال يمكن للقاحات أن تغير الحمض النووي  .DNAال تتفاعل اللقاحات أبداً مع الحمض النووي.
ال تؤثر اللقاحات على خصوبة طفلك .بينت العديد من الدراسات المستقلة أنه ال يوجد أي دليل يثب بأن لقاحات  COVID-19تؤثر على الخصوبة.

اآلثار الجانبية
عادة ما تكون ردود الفعل على التطعيم خفيفة وتتالشى تلقائيا ً في ظرف ساعات أو أيام معدودة .وتشمل ردود الفعل هذه االحمرار
والتقرح وانتفاخ في مكان الحقنة باإلضافة إلى أعراض عامة مثل القشعريرة والحمى الخفيفة والتعب والصداع وألم المفاصل وآالم في
العضالت.
أما ردود الفعل الشديدة الناتجة عن الحساسية فهي نادرة جداً ويمكن معالجتها .وإن حدثت ،فهي عادة ما تحدث مباشرة بعد تلقي اللقاح.
تتم مراقبة اللقاحات من حيث سالمتها وآثارها الجانبية
باإلضافة إلى نظامنا المتين لمراقبة سالمة لقاح  ،COVID-19تتوفر كندا على نظام مراقبة السالمة لتطعيمات األطفال .فبرنامج مراقبة
التطعيم (( )The Immunization Monitoring Program ACTive (IMPACTهو عبارة عن شبكة لطب األطفال
تتمركز في المستشفيات تديرها الجمعية الكندية لطب األطفال التي تقوم بمراقبة تطعيم األطفال منذ أكثر من  20سنة.

إذا كانت لديكم أسئلة عن لقاحات  ،COVID-19فعليكم أن تتحدثوا مع طبيبكم.
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احصلوا على المعلومات الصحيحة .اطلعوا على المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني Canada.ca/covid-vaccine
وزوروا الموقع اإللكتروني للمقاطعة أو اإلقليم الذي تعيشون فيه للحصول على المعلومات المناسبة للمنطقة التي تعيشون فيها.

