
 (19 )كوفيدكرونا املستجد لقاح 

  خالل االتصالمن  لغة 200األسبوع بأكثر من  أيام مدار الساعة طوالأحد املسؤولين على مع  تحدث

4608-575-519أو االتصال الرقم الخاص بالصم والبكم  1499-514-519م على رق

  11إلى   5لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 
عاما

؟ (19-كرونا املستجد )كوفيد   كيف يعمل لقاح

 العثور على الفيروس ومكافحته. كيفية بجسم طفلك بتعريف  اللقاحيقوم  •

.بسببه املستشفى، واملوتطفلك باملرض، والذهاب إلى اصابة   يمكن أن يمنع اللقاح •

 خرين.ال الفيروس إلى عدوى انتشار  يمنع اللقاح •

 آمن؟  (19-كرونا املستجد )كوفيد هل لقاح 

تمت املوافقة على اللقاح من قبل وزارة الصحة الكندية.  •

 اللقاح آمن وفعال.  •

الفيروس. في اصابة ابنك ب يتسبب اللقاحال  •

 كيف يساعد اللقاح طفلك؟ 

طفلك البدنية والعقلية. مما سيسهم في تعزيز صحة  التي يستمتع بها تشاطاالنممارسة اللقاح طفلك على البقاء في املدرسة و يساعد  •

واملجتمع. وأسرتكيحمي اللقاح طفلك  •

 ما هي اآلثار الجانبية للقاح؟ 

جانبية:الثار لل األطفال يتعرض بعض  •

o ( في مكان ألم أو احمرار أو تورم )اإلبرة

o صداع

o عور بالتعبش

o  العضالت أو املفاصل في ألم

o  الحمى أو القشعريرة

هل يؤثر اللقاح على خصوبة طفلي؟ 

 ال يؤثر اللقاح على قدرة الشخص على اإلنجاب. •

ال يؤثر اللقاح على جينات الشخص )الحمض النووي(.  •

 يحتاج إلى اللقاح؟ س، هل بفيروس كرونا املستجدطفلي يب صأإذا 

نعم، يجب على األشخاص الذين يتمتعون بمناعة طبيعية الحصول على اللقاح. •

اللقاح يزيد من قدرة الشخص على مكافحة الفيروس.  •

اللقاحات آمنة  
 وفعالة 

(  19-فيروس كرونا المستجد )كوفيدإضافية من الحماية ضد اللقاح درجة يوفر 
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  11إلى   5لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 
 
 عاما

 

 

  11من العمر االطفال البالغين  هل يجب على
 
 للحصول  12تحتم عليهم االنتظار حتى سن هل يو أ الحصول على جرعة الطفل؟  عاما

 
 ؟ ينبالغالعلى جرعة  عاما

   11يجب على الطفل البالغ من العمر  •
 
 . لتوفير الحماية لهم على املدى القريبالحصول على جرعة الطفل  عاما

 

 ؟ينبالغالعلى جرعة الكبير في الحجم هل يجب أن يحصل الطفل 

 تعطى اللقاحات على أساس عمر الطفل وليس حجمه. •

 

 نفلونزا؟لقاح ال متى يمكن لطفلي الحصول على 

  14نفلونزا لقاح اإل إذا كان ذلك ممكنا، يجب أن يحصل طفلك على  •
 
 .  قبل أو بعد الحصول على لقاح كرونا املستجديوما

  14أمان في غضون شكل اللقاحات باخذ يمكن  •
 
 جانبية.ال ثار اللن يمكنك تحديد أي لقاح قد تسبب في ولكن  كوفيد، من أخذ لقاح يوما

 

 للقاح؟ ا ألخذ طفلي لتهيئةأين يمكنني الحصول على مزيد من املعلومات 

 KidsSick  www.Aboutkidshealth.ca/card بعيادةالتعلم التوعية و  مركز •

   www.sickkids.ca/vaccineconsult  لحجز موعدموقع العيادة  زيارةأو  SickKids عيادة  طبيب فيالالتحدث إلى  •

 

 أين يمكنني تطعيم طفلي؟ 

 عياداتنا. موعد في إحدى  لحجز الضوئي السريعرمز هذا الأو استخدم   www.regionofwaterloo.ca/getavaccine يرجى زيارة هذا املوقع •

 كما تتوفر اللقاحات في العديد من الصيدليات.  •

 بإعطاء بعض أطباء األسر ويقوم  •
 
 اللقاحات ملرضاهم.أيضا

 

 ؟فيروس كرونا املستجدماذا يمكنني أن أفعل لحماية طفلي من 

 طفلك. تلقيحيرجى  •

 اتبع نصائح الصحة العامة، يجب على األطفال: •

o  ،غسل أيديهم 

o  الكمامات في األماكن املغلقةارتداء ، 

o  حيثما أمكن، و التباعد وعلى مسافة األمان الحفاظ على 

o  تجنب التجمعات الكبيرة 
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