ARABIC

تعرف على لقاحات مرض فيروس كورونا (كوفيد)19-

لآلباء الذين لديهم أسئلة ،لدينا اإلجابات
اآلن بعد أن أصبح لقاح مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-متا ًحا لألطفال من سن  5سنوات فما فوق ،قد يكون
لديك أسئلة تتعلق به .فيما يلي بعض اإلجابات على األسئلة األكثر شيوعًا حول لقاحات مرض فيروس كورونا
(كوفيد ) 19-المتوفرة في الواليات المتحدة  .تحدث إلى طبيبك إذا كانت لديك أي أسئلة إضافية.
كيف لنا أن نعرف أن لقاح فايزر ضد مرض فيروس كورونا (كوفيد )19-آمن لألطفال؟
مرت لقاحات مرض كورونا (كوفيد ) 19-بكل خطوات العملية المعتادة المطلوبة لفهم سالمة وفعالية أي لقاح جديد .أجريت دراسات
منفصلة على المراهقين واألطفال الصغار للتأكد من أن اللقاح آمن وفعال بالنسبة لألطفال وكذلك البالغين .بفضل هذه الدراسات الدقيقة ،
تم ترخيص لقاح مرض كورونا (كوفيد )19-لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات فما فوق .يتضح من ترخيص استخدام اللقاح في
حاالت الطوارئ والتوصية الرسمية الصادرة عن مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCأن اللقاح آمن وفعال بالنسبة
لألطفال الذين تبلغ أعمارهم  5سنوات وما فوق وأن فوائد حماية اللقاح تفوق المخاطر .يساعد الحصول على اللقاح في الحفاظ على
سالمة األطفال والمراهقين وحمايتهم من مخاطر مرض كورونا (كوفيد.)19-
كيف تم صنع هذه اللقاحات بهذه السرعة؟
ي الرسول( )mRNAكطريقة إليقاف األنواع
ألكثر من  30عا ًما ،كان الخبراء الطبيون والباحثون يدرسون لقاحات الحمض النوو ّ
األخرى من العدوى والسرطانات .استخدم العلماء أيضًا معرفتهم وخبراتهم حول فيروسات كورونا المماثلة التي تسبب أمراضًا مثل
متالزمة الجهاز التنفسي في الشرق األوسط ( )MERSوالمتالزمة التنفسية الحادة المفاجئة (السارس) للمساعدة في بدء أبحاثهم حول
إنتاج لقاحات ضد مرض كورونا (كوفيد .) 19-ويعني ذلك أنهم كانوا جاهزين عندما أصبح مرض كورونا (كوفيد )19-جائحة .كان
اآلالف من الخبراء في المجال الطبي من جميع أنحاء العالم يعملون جميعًا على نفس المشكلة في نفس الوقت ،مما يزيد من فرصة
النجاح في التوصل إلى لقاحات آمنة وفعالة .تم استثمار الكثير من األموال لحل هذه المشكلة بسرعة للمساعدة في الحفاظ على سالمة
الناس والمجتمعات.
لقد سمعت أن مرض كورونا (كوفيد  )19-ليس خطيراً على األطفال؛ لماذا يجب أن يحصل طفلي على اللقاح؟
خطيرا على األطفال .ومع ذلك ،يصاب األطفال بفيروس مرض
هناك اعتقاد خاطئ وخطير بأن مرض كورونا (كوفيد  )19-ليس
ً
كورونا (كوفيد  )19-وبعضهم يمرض بدرجة كافية تجعله يحتاج إلى تلقي رعاية في المستشفى  -وهم بحاجة إلى الحماية .حتى
األطفال الذين يعانون من مرض كورونا (كوفيد  ) 19-غير الحاد ال يذهبون إلى المدرسة ،وقد يعانون من أعراض طويلة األمد
(كورونا طويلة المدى) وقد يكونون معرضين لخطر اإلصابة بحالة التهاب نادرة ولكنها خطيرة يمكن أن تؤثر على القلب (متالزمة
االلتهاب متعدد األجهزة أو  .)MIS-Cيعد الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد  )19-هو أفضل طريقة لحماية الناس من جميع
األعمار من اإلصابة بأمراض شديدة أو آثار صحية ممتدة بسبب الفيروس.

حصول طفلك على اللقاح بمجرد أن يصبح مؤهالً:
•
•
•

يقلل من خطر اإلصابة بمرض كورونا (كوفيد )19-
يقيه من شدة المرض عند اإلصابة بمرض كورونا (كوفيد)19-
يحول دون نشره لمرض كورونا (كوفيد ) 19-لآلخرين ،بما في ذلك أفراد األسرة المعرضين لخطر اإلصابة بالمرض الشديد
أو الوفاة جراء الفيروس

يوصي الخبراء الطبيون وخبراء الصحة العامة ،بما في ذلك في مركز مكافحة األمراض واألكاديمية األمريكية لطب األطفال ومستشفى
األطفال في كولورادو ،بأن يحصل جميع األطفال والمراهقين المؤهلين على لقاح مرض كورونا (كوفيد )19-للمساعدة في حمايتهم من
اإلصابة بالفيروس ومنع انتشاره.
هل هناك ما يثير القلق بشأن اآلثار الجانبية؟
نادرا ما يكون هناك رد فعل خطير للقاح .من المتوقع حدوث بعض اآلثار الجانبية للقاحات ،ويعني ذلك أن الجهاز المناعي يعمل.
تتشابه اآلثار الجانبية عند كل من األطفال والبالغين .ترتبط معظم اآلثار الجانبية المتوقعة من لقاحات مرض كورونا (كوفيد )19-بموقع
الحقن مثل األلم واالحمرار والتورم .اآلثار الجانبية األقل شيوعًا تتمثل في الحمى أو التعب أو تورم الغدد .وتختفي تلك اآلثار في
غضون عدة أيام وليست خطيرة .أبلغ العديد من األشخاص الذين تلقوا كلتا الجرعتين عن آثار جانبية أقوى بعد الجرعة الثانية .يرجى
التحدث مع طبيبك إذا كانت لديك أسئلة أو مخاوف بشأن اآلثار الجانبية.
من النادر جدًا حدوث ردود فعل سلبية شديدة مثل الحساسية المفرطة .إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك قد تعانيان من رد فعل أكثر حدة،
فاتصل بمقدم الخدمة الطبية الخاص بك الستشارته .إذا عانيت أنت أو طفلك من أي أعراض تشير إلى حالة طارئة تهدد الحياة ،فاتصل
برقم  911أو وسارع بالذهاب إلى أقرب غرفة طوارئ.
هل هناك ما يستدعي القلق بشأن البالغات عن التهاب عضلة القلب بعد التطعيم؟
يظل التطعيم هو الطريقة المثلى لحمايتك أنت وعائلتك من مرض كورونا (كوفيد .)19-من النادر اإلصابة بالتهاب بعضلة القلب أو
التهاب التامور (تورم القلب أو الكيس المحيط بالقلب) بعد تلقي لقاح مرض كورونا (كوفيد  .)19-في الواقع ،إننا نعلم أن اإلصابة
بمرض كورونا (كوفيد ) 19-هي في الواقع أكثر احتمالية في التسبب في التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور من تطور هذه الحاالت
بعد الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد .)19-قد تماثل جميع األطفال الذين أصيبوا بالتهاب عضلة القلب تقريبًا للشفاء على نحو
سريع وبشكل كامل بعد تلقي اللقاح .ومع ذلك ،فمن الهام معرفة المضاعفات النادرة التي قد تحدث بعد الحصول على لقاح مرض
كورونا (كوفيد) .إن معرف ة ما الذي تبحث عنه يعني أنه يمكنك التعامل مع أي رد فعل سلبي في أسرع وقت ممكن .تشمل أعراض
التهاب عضلة القلب والتهاب التامور ما يلي:
•

ألم في الصدر

•

ضيق في التنفس

•

الشعور بتسارع نبضات القلب أو خفقان في القلب

يجب عليك طلب الرعاية الطبية إذا كنت تعتقد أنك أو طفلك تعانيان من أي من هذه األعراض في غضون أسبوع واحد بعد تلقي لقاح
مرض كورونا (كوفيد.)19-

هل من اآلمن أن يحصل الناس على لقاح مرض كورونا (كوفيد )19-إذا كانوا يريدون إنجاب طفل في المستقبل؟
يمكن لألشخاص الذين يريدون الحمل اآلن أو الذين يريدون إنجاب أطفال في المستقبل الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد -
 .)19ال يوجد حاليًا أي دليل على أن أي لقاح ،بما في ذلك أي لقاح لمرض كورونا (كوفيد ،)19-يسبب مشاكل في الخصوبة أو
محاولة الحمل.
هل يجب على الحوامل الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد)19-؟
يمكن أن يصاب الح وامل بالمرض بسهولة أكبر ألن أجسامهن لديها استجابة مناعية منخفضة للعدوى .هذا يعني أن النساء الحوامل أكثر
عرضة لإلصابة بمرض كورونا (كوفيد ) 19-حاد وقد يتعرضن لخطر اآلثار السلبية أثناء الحمل إذا أصبن بمرض كورونا (كوفيد-
 .)19يساعد الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد ) 19-أثناء الحمل على حمايتك من اإلصابة بحالة شديدة من مرض كورونا (كوفيد -
.)19
توصي األكاديمية األمريكية ألطباء التوليد وأمراض النساء ومركز مكافحة األمراض ( )CDCبشدة بتلقي النساء الحوامل للقاح مرض
ت حامالً ولديك أسئلة حول لقاحات مرض كورونا (كوفيد ،)19-فتحدثي مع طبيب النساء والوالدة الخاص
كورونا (كوفيد .)19-إذا كن ِ
بك.
ماذا نعرف عن لقاحات مرض كورونا (كوفيد )19-والحمل والرضاعة الطبيعية؟
هناك قدر متزايد من البيانات حول سالمة لقاحات كورونا (كوفيد )19-للحوامل .إليك ما نعرفه:
• من المرجح أن يصاب الحوامل والحوامل حديثًا بحالة شديدة من مرض كورونا (كوفيد )19-مقارنة بغير الحوامل.
• يبدو أن نسبة ضئيلة من خطر اإلصابة باإلجهاض تتساوي لدى من تلقى اللقاح ومن لم يحصل عليه.
• تظهر البيانات الحديثة أن النساء اللواتي تلقين اللقاح أثناء الحمل وأطفالهن يتمتعن بالحماية من مرض كورونا (كوفيد.)19-
(تم العثور على األجسام المضادة التي تحارب مرض كورونا في دم الحبل السري).
• أظهرت الدراسات أن األمهات المرضعات طبيعيا ً ممن تلقين لقاح الحمض النووي الرسول لمرض كورونا (كوفيد )19-
(فايزر أو موديرنا) لديهم أجسام مضادة في لبن األم ،مما قد يساعد في حماية أطفالهن .هناك حاجة إلى مزيد من البحث
لمعرفة مستوى الحماية الذي يمكن أن توفره هذه األجسام المضادة في لبن األم لألطفال.
• لم تجد أنظمة مراقبة السالمة القوية للقاحات في بلدنا أي مخاوف تتعلق بسالمة الحوامل الالتي حصلن على لقاح مرض
كورونا (كوفيد )19-أو أطفالهن.
تُظهر األدلة العلمية التي لدينا أن فوائد الحصول على لقاح مرض كورونا (كوفيد )19-أثناء الحمل تفوق المخاطر .هذا هو السبب في
أن الخبراء الطبيين من الكلية األمريكية ألطباء النساء والتوليد ومركز مكافحة األمراض يوصون بأن يحصل الحوامل أو المرضعات
على لقاح مرض كورونا (كوفيد.)19-

أين يمكنني تلقي اللقاح؟
هناك العديد من األماكن القريبة منك التي تقدم لقاح مرض كورونا (كوفيد ،)19-بما في ذلك CVS

و WalgreensوKing Soopers

و

 Safewayو  .Walmartالحصول على اللقاح مجاني ولست بحاجة إلى بطاقة هوية .قم بزيارة الموقع
 covid19.colorado.gov/vaccineأو  vaccines.govإليجاد موقع قريب منك.
إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت ،يمكنك االتصال بمكتب طبيبك للحصول على المساعدة أو إرسال رسالة نصية بالرمز البريدي
الخاص بك إلى الرقم  .829-438بإمكانك أيضًا االتصال بالصيدلية أو متجر األدوية األقرب إليك لطلب معلومات حول كيفية حجز
موعد.
إذا كنت بحاجة إلى من يوصلك لتلقي اللقاح ،فإن برنامج رايد يونايتد ( )Ride Unitedالتابع لشركة مايل هاي يونايتد واي

( Mile High

 )United Wayيوفر أيضًا إمكانية الوصول إلى رحالت مجانية (تصل إلى  25ميالً في كل اتجاه) إلى مواقع تلقي اللقاح في جميع أنحاء
كولورادو .اتصل بالرقم  2-1-1أو قم بزيارة  211colorado.orgلمعرفة المزيد.
أين يمكنني العثور على مزيد من اإلجابات على استفساراتي؟
إليك العديد من مواقع الويب ومقاطع الفيديو من مصادر موثوقة بها اإلجابة على األسئلة الشائعة:
المواقع اإللكترونية:
إدارة الصحة العامة والبيئة في كولورادو:
https://drive.google.com/file/d/1PGl6gfufXuz5rxcukJg9HhZYsrRyO85a/view
صحيفة معلومات اللقاح:

https://nrcrim.umn.edu/sites/nrcrim.umn.edu/files/2021 -03/Arabic-Partners%20Flyer-Covid-

19%20Vaccine%20Quick%20Facts%20.pdf

منظمة الصحة العالمية :كيف تعمل اللقاحات؟

https://www.who.int/ar/news -room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-

work

منظمة الصحة العالمية :كيف تم تطوير اللقاح؟

https://www.who.int/ar/news-room/feature-stories/detail/how-are-vaccines-

=developed?gclid=EAIaIQobChMIsZD_jLT97gIVs2DmCh04pQvmEAAYAiAAEgKR-PD_BwE&topicsurvey

صحيفة معلومات مرض كورونا (كوفيد :)19-مخاوف شائعة:
download.utah.gov/International -LanguageResources/Arabic/COVID_Common_Concerns_FIN_AR.pdf

https://coronavirus-

مقاطع فيديو:
المركز الطبي بجامعة فيرمونت :فيديو عن حقائق حول لقاح مرض كورونا (كوفيد:)19 -
https://www.youtube.com/watch?v=cZTfKqksjyc
شهادات شخصية:

https://www.youtube.com/watch?v=bz_Bh7WhnN4

مقطع فيديو عن لماذا يجب علينا تلقي لقاح مرض كورونا (كوفيد:)19-
https://www.youtube.com/watch?v=YQBfcUyBpfs&list=PLb2oS7ySRJ1uDUaYVl -L2QQU_K2jO6x7p&index=2

نظرا للطبيعة المتطورة للجائحة ،قد تتغير التوصيات بسرعة .يرجى اتباع جميع إرشادات الصحة والسالمة التي وضعتها
ً
سلطات الصحة العامة المحلية.
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