
تم الموافقه عىل
لقاح PFIZER لالعمار

من 12-17سنه 
هنا ما يجب عليك

معرفته عن اللقاح  : 

نعم ! اكثر من مليون مراهق تتراوح اعمارهم بين 16-18سنه قد حصلوا عىل الجرعتين من
لقاح فايزر .االف من االطفال الذين تتراوح اعمارهم بين 12-15 سنه اخذوا اللقاح للتجربه

وكانت النتائج ان اللقاح امن وفعال بنسبه %100.

1-هل اللقاح امن لالطفال؟ 

2-هل يستطيع طفلي الحصول عىل اللقاح؟

نعم!ينصح اي شخص يبلغ من العمر 12 سنه فما فوق  بالحصول عىل لقاح الكوفد.يمكن الي
شخص في سن 12 وما فوق الحصول عىل اللقاح بغض النظر عما اذا كان لديه تأمين صحي

وبغض النظر عن حاله الهجره. 

3-.هل يحتاج االطفال اىل لقاح الكوفد اذا لم يمرضو كثيرا عندما

اصابوا بفايروس COVID-19؟

نعم !في السنه االوىل من الوباء اصيب ما يقارب 1.5مليون شخص تتراوح اعمارهم بين 12-
17 بفايروس كورونا ,ما يقارب 13,000 منهم احتاج اىل دخول المستشفى .

حتى لو لم يكن لدى االطفال العديد من االعراض ,فال يزال بامكانهم نقل الفايروس اىل
اشخاص اخرين.الحصول عىل اللقاح سيساعد في حمايه صحه طفلك وصحه االخرين.

 

4.هل يمكن للقاح ان يؤثر  عىل البلوغ لدى طفلي؟

ال. اللقاح ال يؤثر عىل الهرمونات التي تساهم في البلوغ 



 

تحدث مع طفلك قبل الزياره حول ما هو متوقع

تحدث مع مقدم الرعايه الصحيه عن اي حساسيه يعاني منها طفلك

يجب ان يجلس طفلك او يستلقي عند اخذ اللقاح ولمده 15 دقيقه عىل االقل بعد اخذ

اللقاح  

8-االستعداد لزياره التطعيم لطفلك ؟

يحتاج طفلك اىل الجرعه الثانيه من لقاح فايزر بعد مرور 3 اسابيع من اعطاءه اللقاح

االول .

ال يمكن لطفلك الحصول عىل فايروس الكوفد من خالل اخذه للقاح .

قد يحصل طفلك عىل لقاح covid-19 ولقاحات اخرى في نفس الزياره او دون الحاجه

النتظار 14 يوم .

7-ما الذي يجب ان اعرفه قبل زياره طفلي؟

Source: cdc.gov

االثار الجانبيه لدى االطفال مماثله لتلك التي في البالغين .وتشمل االثار الجانبيه

المحتمله االلم في موقع الحقن , التعب ,صداع , حمى ,قشعريره ,الم في العضالت,او االم

المفاصل .

هذه االثار الجانبيه طبيعيه.ان هذه االثار الجانبيه طبيعيه والتي تعني ان اللقاح يعمل .

5-هل سيكون هنالك اعراض جانبيه لالطفال الذين يحصلون عىل

اللقاح ؟

 اتصل عىل الرقم872-250-6637

للحصول عىل موعد!

اللقاح متوفر لمرضى هارتالند وغير مرضى هارتالند 

 اي شخص تحت سن 18 يحب ان يكون برفقه احد الوالدين او الوصي  

عيادات هارتالند الطبيه توفر لقاح فايزر للفئه العمريه

12-17 سنه  ابتداءا من يوم 26 ايار

جميع اللقاحات مجانيه. اذا كان لديك تامين صحي قد يتم ارسال فاتوره للتامين الخاص

بك, وليس عليك الدفع .في حاله عدم وجود التامين فان اللقاح مجاني ايضا.

6-ما هي تكلفه اللقاح؟ 


