
فيروس كورونا المستجد 
 ( 19-)كوفيد

األسئلة المتداولة بشأن لقاح 
 األطفال 

( ومراكز مكافحة  FDAصادقت إدارة الغذاء والدواء األمريكية )

األمراض والوقاية منها على لقاح فايزر/بيونتك لفيروس كورونا  

أعوام أو   5( ألي شخص يبلغ من العمر 19- المستجد )كوفيد

( مجانية ألي  19- أكبر. لقاحات فيروس كورونا المستجد )كوفيد

شخص يعيش في الواليات المتحدة، حتى لو لم يكن لديك تأمين  

صحي أو لم تكن مواطنًا أمريكيًا. لقاح فايزر هو لقاح فيروس  

( الوحيد المعتمد لألطفال في الوقت  19-كورونا المستجد )كوفيد

آند جونسون معتمدة  الحالي. لقاحات موديرنا وجونسون

عاًما أو أكبر. لقاحات فيروس    18لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

( ليست فعالة فحسب في منع المرض  19-كورونا المستجد )كوفيد

ودخول المستشفى والوفاة، ولكنها ستساعدنا على العودة إلى 

أنشطتنا الطبيعية. تعمل اللقاحات ضد متحورات الفيروس الجديدة  

تشافها حتى اآلن. وتجدر اإلشارة إلى أن األشخاص  التي تم اك 

الذين يقررون الحصول على اللقاح ال يحمون أنفسهم فقط من  

الفيروس، بل يساعدون أيًضا على حماية أولئك الذين يهتمون  

ألمرهم، مثل األجداد والمعلمين واألشقاء الذين يعانون من نقص  

 المناعة.

 لقاح؟ لماذا ينبغي لألطفال الحصول على ال

يصاب األطفال بالفيروس بمعدالت مماثلة للبالغين، بل يمرض 

 بعض األطفال لدرجة تستلزم العالج في المستشفى. 

طفل في الواليات المتحدة بسبب فيروس   600توفي أكثر من 

أسباب  10(. الفيروس هو أحد أهم  19-كورونا المستجد )كوفيد

 لوفاة األطفال في الواليات المتحدة.

 هناك أعراض جانبية؟ هل 

من الطبيعي أن تشعر بأعراض جانبية، مثل الحمى أو التهاب الذراع،  

بعد الحصول على اللقاح. األعراض الجانبية الشديدة نادرة. قد يشعر  

األطفال بوعكة صحية لبضعة أيام بعد الحصول على اللقاح. وال يعاني 

ة الشائعة هي  بعضهم من أي أعراض جانبية. قد تكون األعراض الجانبي

 القشعريرة أو اإلسهال أو الحمى أو الصداع أو الغثيان أو اإلجهاد. 

 السن والجرعات.

عاًما عن جرعات  11إلى  5تختلف جرعات اللقاح لألطفال في عمر  

 3البالغين والمراهقين. لقاح األطفال سلسلة من جرعتين، يفصل بينهما 

اللقاح على عمر الطفل، وليس وزنه.  أسابيع. تعتمد األهلية للحصول على 

عاًما في الفترة بين حصوله على الجرعتين األولى  12إذا بلغ عمر طفلك 

والثانية، فيجب أن يحصل على الجرعة المخصصة لألطفال في المرة 

 األولى ثم الجرعة المخصصة للبالغين في المرة الثانية.

 األعراض الجانبية الشديدة أو الخطرة. 

التأق، أو رد الفعل التحسسي تجاه اللقاح نادر. تكاد هذه األنواع 

دقيقة من    30من ردود الفعل التحسسية تحدث دائًما في غضون  

الحصول على اللقاح. قد يعاني األطفال من صعوبة التنفس، أو 

تورم الوجه أو الحلق، أو طفح جلدي في الجسم، أو الدوار  

دقيقة  30إلى  15بقاء لمدة والضعف. لهذا السبب من المهم ال

بعد الحصول على اللقاح، حتى يتمكن الفريق الطبي من التأكد 

من أن كل شيء على ما يرام. يجب أال يحصل أي شخص على 

الجرعة الثانية من اللقاح إذا عانى من رد فعل تحسسي مفرط 

   بعد الجرعة األولى.

 
من الذي ينبغي أال يحصل على لقاح فايزر 

 (؟19-لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

( معتمد لألشخاص 19-لقاح فايزر لفيروس كورونا المستجد )كوفيد

 أعوام أو أكبر. ينبغي أال يحصل طفلك على اللّقاح لو أنه: 5بعمر 

كان قد عانى من رد فعل تحسسي شديد قبل ذلك أو بعد تلقيه   •

 الجرعة األولى من اللقاح.

حسسي شديد قبل ذلك حتى وإن لم كان قد عانى من رد فعل ت •

يكن شديًدا تجاه أي من مكونات اللقاح. )الرنا المرسال، 

 والدهون/المواد الدهنية، والسكر، وموازنات األحماض( 

يمكن أن يحصل طفلك على اللقاح حتى لو كان لديه تاريخ من ردود  

الفعل التحسسية التي ال تتعلق باللقاحات أو األدوية عن طريق الحقن، 

مثل الطعام، أو الحيوانات األليفة، أو السموم، أو الحساسية البيئية، أو  

الالتكس )المطاط(. ويمكنه أيًضا أن يحصل على اللقاح إذا كان لديه  

تاريخ من الحساسية تجاه األدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو تاريخ 

 عائلي من ردود الفعل التحسسية الشديدة.

 ماذا لو كان طفلي  
قد أصيب بالفعل بفيروس كورونا المستجد 

 (؟19-)كوفيد

يُوصي بأن يحصل طفلك على اللقاح حتى لو كان قد أصيب  

( من قبل. التطعيم باللقاح 19-بفيروس كورونا المستجد )كوفيد

وسيلة أكثر أمانًا وفعالية الكتساب المناعة من اكتسابها جراء  

( كمرض. تشير 19-لمستجد )كوفيداإلصابة بفيروس كورونا ا

٪ فقط من األطفال في الواليات المتحدة  43التقديرات إلى أن 

عاًما يتمتعون بقدر معقول من   12الذين تقل أعمارهم عن 

 المناعة الطبيعية.

  

 Coronavirus.Utah.gov/Vaccine المصدر 



 القلب؟ما هو التهاب عضلة 

التهاب عضلة القلب هو تورم والتهاب في عضلة القلب أو 

التأمور، التهاب الغشاء المحيط بالقلب بعد لقاحات الرنا المرسال 

)فايزر(. وعادةً ما ترى هذا بعد الجرعة الثانية، ويحدث على 

 عاًما.  17إلى  12األرجح للذكور في عمر  

عالجها. ويستجيب معظم  هذه حالة مرضية خطيرة، ولكن يمكن 

مرضى التهاب عضلة القلب أو التهاب التأمور بشكل جيد للدواء 

 والراحة ويشعروا بالتحسن سريعًا.

التهاب عضلة القلب نادر الحدوث جًدا بعد الحصول على اللقاح،  
 حالة من كل مليون جرعة.  54حوالي 

أيام  7عادةً ما تظهر أعراض التهاب عضلة القلب في غضون 

من الحصول على اللقاح. ويمكن أن تتمثل األعراض في صورة 

ألم في الصدر أو ضيق التنفس أو اإلحساس بسرعة نبضات 

القلب أو خفقانه. لم يثبت وجود ارتباط بين وفيات التهاب عضلة 

القلب واللقاحات في الواليات المتحدة، ولكنه من األعراض  

 طفلك. الجانبية التي ينبغي لك االنتباه لها لدى 

هل تسبب لقاح فيروس كورونا المستجد  
 ( في حدوث أي حاالت وفاة؟ 19-)كوفيد

لم تحدث أي وفيات بسبب اللقاحات بشكل مباشر. من بين أكثر 
مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد  423من 

( تم إعطاؤها في الواليات المتحدة من ديسمبر  19-)كوفيد
حالة وفاة   9367بالغ عن ، تم اإل2021إلى نوفمبر  2020

- ألشخاص حصلوا على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد
(. تُلزم إدارة الغذاء والدواء األمريكية مقدمي الرعاية الطبية  19

باإلبالغ عن جميع الوفيات بعد الحصول على لقاحات فيروس 
(، حتى لو لم يكن اللقاح هو سبب 19-كورونا المستجد )كوفيد

حدث أي وفيات بسبب أي أعراض جانبية، حتى  الوفاة. لم ت
النادرة منها، للقاحات فايزر أو موديرنا لفيروس كورونا 

 (. 19-المستجد )كوفيد

 متى ينبغي لك االتصال بطبيب طفلك؟ 

تختفي معظم األعراض الجانبية في خالل يوم أو يومين. ولكن 

 ينبغي لك االتصال بأحد األطباء في الحاالت التالية:

  24احمرار/الشعور بألم في موضع حقن الطفل تزداد حدته بعد  •

 ساعة  

شعور طفلك بأعراض غير معتادة أو مزيج من األعراض   •

الجانبية جراء الحصول على أكثر من لقاح في الوقت ذاته )من 

(  19-اآلمن الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد

 بالتزامن مع لقاحات أخرى(.

لقلق لعدم زوال األعراض الجانبية لدى طفلك بعد إذا ساورك ا •

 بضعة أيام. 

هل يمكن أن يحصل طفلي على لقاحات 
أخرى بالتزامن مع لقاح فيروس كورونا  

 (؟19-المستجد )كوفيد

نعم! هذا وقت مناسب للتأكد من حصولك أنت وطفلك على أحدث 

جرعات اللقاحات األخرى بالتزامن مع لقاح فيروس كورونا  

(. سل طبيب طفلك عن األعراض الجانبية  19-المستجد )كوفيد

لكل لقاح، بحيث تكون على علم بما ينبغي لك االنتباه له. من 

الممكن أن يعاني طفلك من أعراض جانبية للقاحين أو عدة لقاحات 

 في الوقت ذاته.

هل ينبغي لي اإلبالغ عن أي  

أعراض جانبية يعاني منها طفلي  

 لى بعد أن يحصل ع

لقاح فيروس كورونا المستجد  

 (؟19-)كوفيد

يمكنك اإلبالغ عن أي أعراض جانبية تعاني منها أنت أو  

طفلك بعد الحصول على اللقاح إلى نظام اإلبالغ عن األحداث 

( التابع لمركز مكافحة األمراض والوقاية  VAERSالسلبية )

(. يمكنك أيًضا أن تطلب من طبيبك إبالغ  CDCمنها )

VAERS   بالنيابة عنك. يساعد نظام اإلبالغ التابع لمركز

مكافحة األمراض والوقاية منها العلماء والخبراء الطبيين على  

الكشف سريعًا عن األنماط غير المعتادة أو غير المتوقعة  

للمشكالت الصحية، التي قد تشير إلى وجود مشكلة في أمان  

 لقاح. ال

هل تسببت لقاحات فيروس كورونا  

( في حدوث أي 19-المستجد )كوفيد

 مشكالت تتعلق بالخصوبة؟

ال توجد أي بيانات تثبت أن اللقاحات تسبب العقم أو اإلجهاض. 

توصي العديد من المؤسسات الطبية المرموقة السيدات الحوامل 

  (. فمن19- بالحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد )كوفيد

اآلمن الحصول على اللقاح أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية.  

يزداد احتمال التعرض لمرض شديد أثناء الحمل، وينبغي للحامل  

استشارة طبيبها قبل الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد 

   (.19-)كوفيد

 ال نعلم التأثير بعيد المدى.

األشخاص، بمن فيهم  يستمر ظهور األعراض لدى العديد من 
-األطفال الذين سبقت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد )كوفيد 

(، بعد إصابتهم بالعدوى ألول مرة. يُبلغ األطفال عن  19
األعراض التي تؤثر على حياتهم اليومية ألسابيع بعد اإلصابة،  

حتى لو لم يمرضوا بشدة أثناء إصابتهم بفيروس كورونا  
 (. 19-المستجد )كوفيد

فقد يعاني األطفال من التعب، والصداع، وآالم البطن، وآالم  
 العضالت والمفاصل، وصعوبة في التذكر ومعالجة المعلومات.

 


