
ما الذي عليك معرفته

 اتبع العلماء إجراءات دقيقة عند تطوير اللقاحات ومراجعتها. توفرت اللقاحات بسرعة نظراً لعقود من التقدم في العلم
 والتكنولوجيا في تطوير اللقاحات التي مهدت الطريق، واألبحاث المخصصة الجديدة والدعم التنظيمي والتمويل ومستوى

التعاون الدولي غير المسبوق.

يمكن أن تحدث آثار جانبية خفيفة حيث يستجيب جسم طفلك للقاح. وعادًة ما تتالشى هذه التفاعالت تلقائياً 
خالل ساعات أو أيام. ويمكن أن تتضمن االحمرار، واأللم، والتورم في مكان الحقنة، وأعراض عامة أخرى مثل 

القشعريرة، والحمى الخفيفة، واإلرهاق، والصداع، وألم المفاصل وألم العضالت. أما ردود الفعل التحسسية الشديدة 
فهي نادرة جداً ويمكن معالجتها. وإذا حدثت، فعادًة ما تحدث بعد تلقي اللقاح بقليل.

تخضع اللقاحات للمراقبة للتأكد من سالمتها ولمراقبة اآلثار الجانبية. باإلضافة إلى وجود أنظمة قوية لمراقبة 
سالمة اللقاحات بالنسبة للكبار، يوجد لدى كندا أيضاً نظام لمراقبة سالمة التطعيمات الخاصة باألطفال. وُتعد شبكة 

ACTive لبرنامج مراقبة التطعيمات )IMPACT( هي شبكة لألطفال قائمة بالمستشفيات وتديرها الجمعية الكندية 
لألطفال. وقد راقبت IMPACT تطعيم األطفال منذ أكثر من 20 سنة. 

كونوا على اطالع بالحقائق:

تطعيم األطفال ضد مرض كوفيد-19

إذا كانت لديك أسئلة حول لقاحات كوفيد-19، فتحدث إلى مقدم الرعاية الطبية.

كونوا على اطالع بالحقائق. اكتشف المزيد على Canada.ca/covid-vaccine وتوجه إلى الموقع اإللكتروني لمقاطعتك أو إقليمك 
للحصول على المعلومات الخاصة بالمنطقة التي تعيش فيها.
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تساعد لقاحات كوفيد-19 األطفال على محاربة الفيروس الذي ُيسبب مرض كوفيد-19، وُتوفر 
حماية قوية ضد اآلثار الشديدة المترتبة عنه. 

وافقت وزارة الصحة الكندية على لقاحات كوفيد-19 لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر 
و11 سنة. من المهم أن يحصل األطفال على أحدث لقاحات كوفيد-19 المتوفرة. وهذا يعني 

حصولهم على جميع جرعات اللقاح الُموصى بها لهم.

إن تطعيم األطفال ضد مرض كوفيد-19 له فوائد تعود بالنفع 
على صحتهم وسالمتهم. وعلى الرغم من أن األطفال أقل 

احتماالً إلصابتهم بالتعب الشديد نتيجة كوفيد-19 في حالة 
إصابتهم، لكنهم ما زالوا:

قد يحتاجون إلى دخول المستشفى نتيجة المضاعفات الناتجة  	
عن كوفيد-19، مثل صعوبة التنفس

قد يعانون من آثار طويلة األمد حتى وإن بدى عليهم التعافي  	
من المرض )حالة ما بعد كوفيد-19، المعروفة أيضاً باسم 

“كوفيد الطويل”(.

قد يعانون من مضاعفة نادرة لكنها خطيرة ُتسمى  	
)MIS-C( متالزمة التهاب األجهزة المتعددة لدى األطفال

قد يكون األطفال المصابون بحاالت طبية كامنة معينة 
معرضين لخطر أكبر لإلصابة بمرض شديد نتيجة لكوفيد-19. 

ARABE / ARABIC

ويمكن أن تشتمل الحاالت الطبية الكامنة على السمنة، والربو، ومتالزمة 
داون، واالضطرابات العصبية، وحاالت ضعف المناعة، لكن بعض 
األطفال الذين يمرضون بشدة قد ال تكون لديهم أية عوامل خطورة. 

عند جمع التطعيم مع تدابير الصحة العامة الفردية األخرى مثل البقاء 
في المنزل عند الشعور بالمرض وارتداء كمامة إذا كان السن مناسباً )ال 

ينبغي لألطفال الذين يقل عمرهم عن سنتين أن يرتدوا الكمامات(، فإن 
التطعيم ُيوفر مستوى إضافياً من الحماية ضد الفيروس. يساعد التطعيم 

الجهاز المناعي على مواجهة الفيروس بشكل أسرع ويحمي من الشعور 
بالمرض الشديد نتيجة كوفيد-19. 

حتى األطفال الذي سبق وأصيبوا بمرض كوفيد-19ال زال عليهم تلقي 
التطعيم، حيث يساعد التطعيم بعد اإلصابة على تعزيز استجابة الجهاز 

المناعي وقد يوفر حماية قوية وأطول ضد كوفيد-19، بما في ذلك 
المتحورات الجديدة.

https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/coronavirus-disease-covid-19/vaccines.html?utm_campaign=not-applicable&utm_medium=vanity-url&utm_source=canada-ca_covid-vaccine

