
لقاحات مرض )COVID-19( متوفرة اآلن لألطفال من سن 6 أشهر 

إىل 4 أعوام. اعمل عىل تطعيم طفلك اليوم!

 للعثور عىل موقع لتلقي اللقاح، تفّضل بزيارة nyc.gov/vaccinefinder أو اتصل 

 بالرقم 4692-829-877. وإذا كانت لديك أية أسئلة، فتحدث مع مقدم الرعاية الصحية 

لطفلك أو اتصل بالرقم 4319-268-212 إذا لم يكن هناك مقدم رعاية صحية تتعامل معه.

 ،)COVID-19( اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية وهي أفضل طريقة لحماية طفلك وعائلتك من مرض 

 حتى لو كان طفلك قد أُصيب بمرض )COVID-19( في الماضي. 

 وال بد أن يمنح أولياء األمور أو األوصياء اإلذن ألطفالهم للحصول عىل اللقاح، 

وال بد أن يرافق شخص بالغ األطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاًما.

لماذا يجب أن يحصل األطفال من سن 6 أشهر إىل 4 أعوام عىل اللقاح؟ 

يمكن أن يُصاب األشخاص من جميع األعمار بمرض )COVID-19(، وقد تسبّبت المزيد من المتحورات المعدية 

في إصابة األطفال باإلعياء الشديد ودخول المستشفى والوفاة بسبب مرض )COVID-19(، لذا تزداد أهمية 

الحصول عىل اللقاح حالًيا. ويعاني بعض األشخاص أيًضا من مشكالت صحية طويلة األمد بسبب اإلصابة 

بمرض )COVID-19( )والمعروفة أيًضا باسم مرض COVID طويل األمد(، عىل سبيل المثال صعوبة التنفس 

وآالم العضالت والمفاصل والصداع والتعب. ويساعد تطعيم األطفال أيًضا عىل حماية من حولهم، وخاصًة أولئك 

المعرضين لخطر متزايد لإلصابة بمرض )COVID-19( بأعراض شديدة.

بالنسبة لألطفال من سن 6 أشهر إىل 4 أعوام، ما عدد الجرعات والجدول الزمني المحّدد حسب 

العالمة التجارية للقاح؟ 

يوجد حالًيا خياران للقاح، لكل منهما عدد مختلف من الجرعات والجداول الزمنية الالزمة لتلقي اللقاح، وذلك عىل 

النحو التالي:

• لقاح )Moderna(: من سن 6 أشهر إىل 5 أعوام  

• جرعتان، بفارق أربعة إىل ثمانية أسابيع بين الجرعتين   

• لقاح )Pfizer(: من سن 6 أشهر إىل 4 أعوام  

•  ثالث جرعات، من ثالثة إىل ثمانية أسابيع بين الجرعتين األوىل والثانية، ثم    

ثمانية أسابيع بين الجرعتين الثانية والثالثة

هل يمكن لطفلي تلقي أحد لقاحات مرض )COVID-19( في مكتب مقدم 

الرعاية الصحية أو في الصيدلية؟

•  اتصل بمقدم الرعاية الصحية الذي تتعامل معه للتأكد من أنه يقدم اللقاح ثم احجز   

موعًدا. وأثناء وجودك هناك، اسأل عما إذا كان طفلك قد تلقى مؤخرًا التطعيمات 

الروتينية الالزمة للوقاية من األمراض الخطيرة األخرى، عىل سبيل المثال الحصبة 

والنكاف والسعال الديكي وجدري الماء. ويمكن أن يحصل طفلك عىل لقاحات 

.)COVID-19( أخرى في نفس وقت حصوله عىل لقاح مرض
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•  إذا لم يكن لديك مقدم رعاية صحية تتعامل معه، فاتصل برقم 4319-268-212  للمساعدة في العثور عىل   

مقدم رعاية صحية من خالل NYC Health + Hospitals. وتُقّدم الرعاية الصحية في مدينة نيويورك بغض 

النظر عن حالة الهجرة أو التأمين أو القدرة عىل الدفع. 

•  يمكنك أيًضا مراجعة الصيدليات للسؤال عما إذا كانت تقدم لقاًحا لألطفال في سن طفلك.   

هل ستقوم المدينة بتشغيل أي مواقع لتلقي اللقاحات لألطفال؟

نعم. تعمل المدينة عىل تشغيل 10 مواقع في شهري يوليو وأغسطس لتطعيم األطفال من سن 6 أشهر إىل 5 أعوام 

.nyc.gov/vaccinefinder فقط. وللعثور عىل موقع لتلقي اللقاح، تفّضل بزيارة

كيف نعرف أن اللقاحات آمنة وفعالة لألطفال؟

خضعت اللقاحات لدراسة دقيقة في األطفال من سن 6 أشهر إىل 4 أعوام، وثبت أنها آمنة وفعالة للغاية. وقامت 

إدارة الغذاء والدواء األمريكية )U.S. Food and Drug Administration( وخبراء مستقلون بمراقبة هذه العملية عن 

كثب. ولقد حصل عشرات الماليين من األطفال من سن 5 أعوام فأكبر عىل اللقاح بشكل آمن للوقاية من مرض 

.)COVID-19(

ما هي األعراض الجانبية؟

يعاني األطفال من أعراض جانبية مماثلة لألعراض الجانبية للبالغين، ويشمل ذلك ألم في الذراع في مكان الحقنة 

والصداع أو الحمى والشعور بالتعب أو األلم. وهذه عالمات عىل أن الجسم يَُكوِّن الحماية الالزمة ضد المرض. وتدوم 

األعراض الجانبية عادًة لمدة يوم إىل يومين. واألعراض الجانبية الخطيرة نادرة للغاية، أما المخاطر المتعلقة بمرض 

)COVID-19( فهي أكبر بكثير. 

هل يحتاج األطفال إىل إذن للحصول عىل اللقاح؟ وهل يحتاجون إىل تأمين أو بطاقة هوية أو مستندات 

أخرى؟

يجب عىل أحد الوالدين أو الوصي مرافقة طفله إىل موقع تلقي اللقاح، أو إعطاء الموافقة شخصًيا في وقت الموعد 

 وتقديم ما يثبت سن طفله، عىل سبيل المثال بطاقة الهوية أو شهادة الميالد، أو يشهد عىل سن طفله شخصًيا. 

 وال يتعين عىل الوالدين واألوصياء تقديم حالة الهجرة أو رقم الضمان االجتماعي أو التأمين. وإذا كان أحد الوالدين 

أو األوصياء لديه تأمين، فقد يتم تحصيل الرسوم من التأمين، ولكن لن يتم تحصيل دفعة مشتركة أو أي رسوم 

أخرى منهما.
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