
 

 

 األطفالأسئلة شائعة عن لقاح 
 سنوات 5أشهر وحتى  6األطفال من عمر    

 إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن 
 06/29/2022تم التحديث: 

 

 

أشهر   6بأن يتم تطعيم كل شخص يبلغ من العمر  BPHCوصي لجنة الصحة العامة ببوسطن ت •

 .19-من اإلصابة الشديدة بالمرض نتيجة كوفيديحمي طفلك . اللقاح 19-فأكثر ضد كوفيد
 

                                                                             يمكن أن يساعد تطعيم األطفال المؤهلين في وقايتهم حق ا من اإلصابة بالمرض حتى لو   •
-بالعدوى وكذلك المساعدة في منع المضاعفات الخطيرة قصيرة وطويلة األجل لكوفيدأصيبوا 

19 
 

يمكن لألطفال نشر الفيروس لآلخرين حتى لو لم يشعروا بالمرض، بما في ذلك األطفال  •
األصغر من أن يتم تطعيمهم وغيرهم من أفراد العائلة واألصدقاء األكثر عرضة لخطر  

 .19-روس كوفيداإلصابة بالمرض الشديد بفي
 

يمكن أن يساعد تطعيم طفلك على إبقائهم في رعاية األطفال ويجعل استمتاعهم باألنشطة التي  •
                      يحبونها أكثر أمان ا! 

 أشهر فأكثر. 6آمنة وفعالة لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  19-نعم. إن لقاحات كوفيد •
 

سنوات فأكثر قد تلقوا اللقاح بأمان. تفوق المخاطر  5ن ماليين األطفال الذين تبلغ أعمارهم إ •

 تلك المخاطر المحتملة للتفاعالت السلبية النادرة للقاح. 19-والمضاعفات الخطيرة المحتملة لكوفيد

 

أقل من المراهقين   19-هل يتلقى األطفال جرعة من لقاح كوفيد

 والبالغين؟ 
 

                                                                       على العمر في يوم التطعيم، وليس على حجم الطفل أو وزنه. وينطبق هذا أيض ا  19-. تعتمد جرعة لقاح كوفيدنعم

 . Bواإلتهاب الكبدي  Aعلى اللقاحات األخرى الموصى بها بشكل روتيني، مثل لقاحات اإلتهاب الكبدي 

 

يوم   ألطفال تلقي لقاحات أخرى بشكل آمن في نفسل هل يمكن
 ؟19-تلقيهم لقاح كوفيد

 ينبغي تأخيرها. نعم. التطعيم الروتيني هي خدمة رعاية وقائية مهمة ال  •

 إذا تم إعطاء لقاحات متعددة في زيارة واحدة، فسيتم إعطاء كل حقنة في مكان مختلف،   •

                           بحسب التوصيات وفقا  للعمر.            

عندما يكون عمره ستة أشهر أو  اللقاح طفلي  عطي  أن أ علي لماذا يجب 

 أكبر؟ 

 

 طفلي؟ على آمن  19-هل لقاح كوفيد



 

 أسئلة شائعة عن لقاح األطفال
 سنوات  5أشهر وحتى  6األطفال من عمر     

 إرشادات لجنة الصحة العامة لبوسطن   

حصول طفلي على اللقاح إذا كان قد أصيب  من الواجبيزال  ماهل 

                     فعال  بفيروس كورونا؟ 

بعد   يكتسبون مزيد من الحماية من خالل حصولهم على اللقاح  شخاص أن األ  األدلة نعم. تظهر   •

                                                          . هذه المناعة مهمة للحفاظ على طفلك محمي ا في المستقبل من  19- إصابتهم بالفيروس المسبب لكوفيد

 . 19-اإلصابة بالمرض الشديد نتيجة كوفيد

أشهر من   3، فيمكن تأجيل جرعتهم التالية لمدة 19-بالنسبة لألطفال الذين أصيبوا بفيروس كوفيد •

أشهر من تلقي نتيجة اختبار   3تظهر عليهم األعراض، فبعد وقت ظهور األعراض، أو إذا لم 

 إيجابية.

 

 جدول التطعيم

سنوات على نفس اللقاح لجرعاتهم الثانية )والثالثة( من   5يجب أن يحصل األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

سلسلتهم األولية التي تلقوها في جرعتهم األولى. سيتم اعتبارهم قد حصلوا على اللقاح بالكامل بعد أسبوعين  

 من جرعة فايزر الثالثة أو جرعة مودرنا الثانية. 

 
 فايزر 

 سنوات  4أشهر إلى  6 من األعمار: •

 الجرعات: ثالثة •

أسابيع( بعد الجرعة األولى، وتؤخذ الجرعة   3        يوم ا ) 21الجدول: تؤخذ الجرعة الثانية على األقل  •

 أسابيع( بعد الجرعة الثانية.  8        يوم ا ) 56الثالثة على األقل 

 
 مودرنا

 سنوات  5أشهر إلى  6 من األعمار: •

 ان ت إثن الجرعات:  •

 أسابيع( بعد الجرعة األولى.  4        يوم ا ) 28الجدول: يتم إعطاء الجرعة الثانية على األقل  •

تشجعك على مناقشتها مع  BPHCحول فوائد تطعيم طفلك لقاء المخاطر، فإن أسئلة إذا كان ال يزال لديك 

 طبيب األطفال الخاص بطفلك أو غيره من مقدمي الخدمات الطبية الموثوق بهم. 

 لمراجع: ا
https://wwwl nyc.gov/site/doh/covid/covid-19- vaccin es. page# chil d 
https://www. cd c.g ov/vaccin es/co vi d-19/pl anning/chil dren/6- things- to-know.html 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/vaccine-induced-immunity.html

