
آن چه باید بدانید

دانشمندان به هنگام تولید و بازبینی واکسن ها از رویه های دقیقی پیروی کردند. دسترسی سریع به واکسن ها به علت چندین 
دهه پیشرفت علم و تکنولوژی در تهیه ی واکسن ها که زیرساخت را فراهم آوردند، تحقیقات اختصاصی جدید و حمایت سازمان 

های تنظیم مقررات و تأمین بودجه و سطحی بی سابقه از همکاری بین المللی ممکن شد.     

پاسخ بدن کودکتان به واکسن میتواند با اثرات جانبی خفیف همراه باشد. واکنش ها به واکسیناسیون معموالً  خود به خود 
طی چند ساعت یا چند روز از بین می روند. این واکنش ها شامل قرمزی، درد و تورم در محل تزریق و عالئم عمومی تر 

مانند لرز، تب خفیف، خستگی، سردرد، درد مفاصل و عضالت می شوند. واکنش های حساسیتی شدید بسیار نادر و قابل درمان 
هستند. این ها در صورت بروز معموالً ظرف مدت کوتاهی پس از دریافت واکسن رخ می دهند.

واکسن ها برای ایمنی و اثرات جانبی زیر نظر قرار دارند. در کنار سیستم های نظارتی قوی برای ایمنی واکسن بزرگساالن، 
کانادا دارای یک سیستم مراقبتی ایمنی برای واکسیناسیون اطفال نیز می باشد. شبکه ی برنامه ی نظارت ایمن سازی اکتیو 

)IMPACT(، یک شبکه ی مربوط به امراض کودکان در بیمارستان است که توسط انجمن امراض کودکان کانادا اداره می 
شود. IMPACT ایمن سازی کودکان را به مدت بیش از 02 سال زیر نظر گرفته است.

از حقایق آگاه شوید:

COVID-19 واکسیناسیون اطفال در برابر 

چنانچه درباره ی واکسن های COVID-19 سؤالی دارید با یک تأمین کننده ی خدمات سالمتی صحبت کنید.

از حقایق آگاه شوید. در Canada.ca/covid-vaccine اطالعات بیشتر کسب کرده و از وبسایت استانی یا قلمرو خود برای 
کسب اطالعات مخصوص به محل زندگی تان دیدن کنید. ID
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وزارت بهداشت کانادا واکسن های COVID-19 را برای کودکان ۶ماهه تا ۱۱ساله تأیید 
کرده است. به روز بودن کودکان در دریافت واکسنهای COVID-19 حائز اهمیت است. این 

به معنای دریافت همه ی دوزهای واکسن توصیه شده برای آنهاست.

واکسن های COVID-19 به کودکان کمک می کنند که در مقابل ویروس عامل 
COVID-19 مبارزه کرده و حفاظتی قوی در برابر عواقب وخیم بیماری فراهم می کنند.

واکسیناسیون اطفال در برابر COVID-19 برای سالمت و 
تندرستی آن ها مفید است. اگر چه احتمال ابتالی حاد کودکان به 
COVID-19 کمتر است، اما در صورت ابتال همچنان امکان 

دارد:

به علت عوارض ناشی از COVID-19 مانند  تنگی نفس  	
نیازمند بستری در بیمارستان شوند

حتی پس از بهبود ظاهری ، شاهد تأثیرات بلندمدت تر باشند  	
)وضعیت پس از COVID-19 که به نام »کووید طوالنی« هم 

شناخته می شود(

عارضه ای نادر ولی جدی به نام سندروم التهابی چند سیستمی  	
در کودکان )MIS-C( را تجربه کنند

کودکانی که دارای مشکالت سالمتی بنیادین هستند نیز ممکن است 
در خطر بیشتری از بیماری وخیم حاصل از COVID-19 باشند. 
مشکالت پزشکی بنیادین می تواند شامل چاقی مفرط، آسم، سندرم 

داون، اختالالت عصبی و بیماری های تضعیف کننده ی سیستم ایمنی 
باشد؛ اما برخی کودکان که به شدت مریض می شوند شاید هیچ کدام از 

فاکتورهای خطر را نداشته باشند.

واکسیناسیون در ترکیب با سایر اقدامات سالمت عمومی فردی مانند 
در خانه ماندن به هنگام بیماری و استفاده از ماسک در صورت 

مناسب بودن برای سن شخص )کودکان زیر 2 سال نباید از ماسک 
استفاده کنند(، الیه ی محافظتی اضافی در برابر ویروس فراهم می کند. 

واکسیناسیون به سیستم دفاعی کمک می کند تا سریع تر به ویروس 
واکنش نشان دهد و از ابتالی شدید به COVID-19 جلوگیری می 

کند.

کودکانی که قبالً به COVID-19 مبتال شده اند نیز باید واکسینه 
شوند. واکسیناسیون پس از ابتال به بیماری به بهبود واکنش دفاعی 

کمک کرده و می تواند محافظت قوی تر و بلندمدت تری را در مقابل 
COVID-19 و سویه های جدید آن فراهم کند.

FARSI / FARSI

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

