هل يمكنك األصابة بالكوفيد من اللقاح؟
ال يمكنك األصابة بالكوفيد من اللقاح ولكن من الممكن
أن تكون قد أصيبت بالكوفيد وال تظهر األعراض إال
بعد موعد التطعيم.

يتم تقديم جرعتين من اللقاح لبعض األطفال إذا كان أي
منهما:
• يعيشون مع شخص أكثر عرضة لإلصابة بالعدوى.
• لديهم شرط يعني أنهم في خطر كبير من الكوفيد-
.19

من األطفال الذين يتم تقديم لقاح الكوفيد لهم؟
لقاحات الفيروس التاجي (الكوفيد) آمنة وفعالة .يتم تقديم
جرعة واحدة لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  12و
 15عاما لمنحهم أفضل حماية ضد الكوفيد .ويشمل ذلك
األطفال الذين بلغوا سن الثانية عشرة في تاريخ التطعيم.

لماذا يتم تقديم لقاح كوفيد  19-لألطفال؟
أعراض الكوفيد عادة ما تكون خفيفة في معظم األطفال،
ولكن يمكن أن تجعل بعض األطفال بصحة غير جيدة.
جرعة واحدة من لقاح الكوفيد يوفر حماية جيدة ضد
إصابة طفلك بالكوفيد و وصوله لحالة سيئة .تطعيم
األطفال يمكن أن يساعد في وقف انتشار فيروس
الكوفيد 19-إلى أشخاص آخرين ،بما في ذلك داخل
المدارس.

ما هو اللقاح الذي يتم تقديمه لألطفال؟
حاليا اللقاح المرخص لألطفال والشباب هو لقاح فايزر.
هذا ما سيتم عرضه عليك.

ما هو خطر اإلصابة بالعدوى الكوفيد19-؟
بالنسبة لمعظم األطفال والشباب مرض الكوفيد عادة ما
يكون أخف و الذي نادرا ما يؤدي إلى مضاعفات .عدد
قليل جدا من األعراض قد تستمر لفترة أطول من المعتاد
 2إلى  3أسابيع .سيساعد التطعيم على حمايتك ضد
الكوفيد.19-

Comfrey Project
Covid Vaccine for
Children, Myths

Comfrey Project contact information:
Website: www.thecomfreyproject.org.uk/
Email: info@thecomfreyproject.org.uk
Phone: 0191 447 7801

بلدية القتيسهد معلومات الكوفيد :19
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions
استخدم خيار االستماع والترجمة الموجود في الجزء السفلي
من أي صفحة ويب للمجلس البلدي القتيسهد
الستخدام أداة الترجمة.

تغلب على كوفيد نورث إيست:
تتوفر موارد الفيديو بلغات مختلفة
www.beatcovidne.co.uk

أنا قلق بشأن خطر لقاح الكوفيد على طفلي والتهاب
عضلة القلب .ما هي المخاطر؟
في اآلونة األخيرة  ،تم اإلبالغ عن حاالت التهاب عضلة
القلب نادرا جدا بعد لقاحات الكوفيد .19-وكانت معظم
هذه الحاالت في الذكور الشباب وعادة بعد أيام قليلة من
الجرعة الثانية .تعافى معظم الناس وشعروا بتحسن بعد
الراحة والعالجات البسيطة.
الشباب الذكور المصابين بفيروس كوفيد 19-هم أكثر
عرضة لإلصابة بالتهاب عضلة القلب  6مرات من
أولئك الذين تلقوا اللقاح.
يجب عليك طلب المشورة الطبية على وجه السرعة إذا
واجهتك:
• ألم في الصدر
• ضيق في التنفس
• الشعور بضربات سريعة ،رفرفة أو قصف القلب.
إذا كنت أنت أو والديك طلبتم االستشارة من الطبيب أو
الممرضة ،تأكد من إخبارهم عن اللقاح (أظهر لهم بطاقة
التطعيم ،إذا كان ذلك ممكنا) حتى يتمكنوا من تشخصيك
بشكل صحيح

كيف ومتى سيتم تقديم لقاح الكوفيد لألطفال
سيتم مراقبة األطفال لمدة  15دقيقة بعد
تلقيحهم .في حال على رغم أنه من غير
المرجح أن يكون لديهم رد فعل خطير.

وقد وجدت األبحاث أنه من النادر جدا
أن يكون لديك رد فعل تحسسي خطير
على اللقاح .و إذا حدث هذا ،فإنه يحدث
عادة في غضون دقائق.
يتم تدريب فرق اللقاحات للتعامل مع
ردود الفعل وعالجها على الفور

وسيعطى معظم األطفال لقاحهم في
المدرسة خالل ساعات الدراسة .وسوف
تعطى جرعة واحدة من لقاح فايزر /
BioNTech.

كوالد أو وصي على الطفل ،ستصلك
رسالة أو بريد إلكتروني تحتوي على
معلومات حول موعد تقديم اللقاح،
وسيطلب منك إعطاء الموافقة.

إذا فات طفلك التطعيم للكوفيد ،ألي سبب
من األسباب ،سيتم عرضه عليه مرة
أخرى في وقت الحق.
طرق أخرى للحصول على لقاح الكوفيد لك أو لطفلك:

كما سيحصل األطفال الذين ال يذهبون
إلى المدرسة ،على سبيل المثال إذا كانوا
يدرسون عن طريق التعليم-المنزلي على
اللقاح.
سيتم االتصال بك حول متى وأين يمكن
لطفلك الحصول عليه.
إذا كان طفلك قد ثبت إصابته بالكوفيد
ولم يكن تحت خطر كبير من الكوفيد،
فيجب عليه االنتظار  12أسبوعا قبل أن
يتمكن من الحصول على اللقاح.

• احجز موعد التطعيم للكوفيد عبر اإلنترنت ,للحصول
على موعد في مركز التطعيم أو الصيدلية
www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/coronavirus-vaccination/bookcoronavirus-vaccination/
تحقق مما إذا كان هناك مركز تطعيم للكوفيد بالقرب
•
منك للحصول على التطعيم دون الحاجة إلى موعد
ليست جميع مراكز التطعيم تقوم بتطعيم األطفال الذين
تتراوح أعمارهم بين  12و 15عاما .المزيد من المراكز
سوف تصبح متاحة مع مرور الوقت.

