لقاح
كوفيد19-

للشباب ذوي االحتياجات
الخاصة أو ذوي االعاقات

معلومات لمقدمي الرعاية
يوصي مركز مكافحة األم راض والوقاية منها ك ّل شخص عمره  ٥سنة وأكثر بالحصول على تلقيح
كوفيد .19-وألن األطفال والشباب ذوي االحتياجات الخاصة وذوي اإلعاقات قد يكونون أكثر عرضة
لإلصابة بحالة أشد من مرض كوفيد ،19-فإن األسر ومقدمي الرعاية مطالبون بالتفكير بقوة في
تطعيم األوالد الذين يعانون من أي حالة صحية أو عجز.
•تم التصريح باستخدام لقاح فايزر لكوفيد 19-لألوالد الذين يبلغون من العمر  ٥عا ًم ا
ق ضد مرض كو فيد 19-لألوالد في هذه الفئة العمرية.
وما فوق .وقد ثبت أنه آمن ووا ٍ
وقد يتم التصريح بمنتجات لقاحات أخرى في المستقبل القريب ،حيث يتم د راستها في
الفئات العمرية األصغر سن اً.
•الشباب الذين يعانون من حاالت طبية يمكنهم الحصول على لقاح ضد مرض كوفيد .19-والسبب
الوحيد الذي يمنع أي شخص من لقي اللقاح هو أن يكون قد تعرض لرد فعل يهدد حياته (وهو رد فعل
تتطلب استخدام قلم  )EPIبسبب أي من المكونات في لقاح كوفيد.19-

ماذا يحتوي اللقاح؟
يحتوي لقاح فايزر لألشخاص من سن  12عاما وما فوق على:
•حمض النووي الريبي المرسال mRNA
• دهون-4((:هيدروكسيبيوتيل)ازاندييل)بيس(هيك زان6,1-دييل)بيس(-2
هيكزيلديكان وات)([ 2 ،بولي إيثيلين جليكول) -]2000-ن،ن -ديتيت راديسيل
أسيتاميد-2 ،1 ،ديس تِ راويل-سن-غليسيرو-- 3-فوسفوكولين،
والك وليسترول)
•األمالح :كلوريد البوتاسيوم ،وفوسفات البوتاسيوم أحادي القاعدة،
وكلوريد الصوديوم ،وديهيدرات فوسفات الصوديوم ثنائي القاعدة
•السكر
يحتوي لقاح فايزر لألوالد من سن  11-5عاما وما فوق على:
•حمض النووي الريبي المرسال mRNA
• دهون-4((:هيدروكسيبيوتيل)ازاندييل)بيس(هيك زان6,1-دييل)بيس(-2
هيكزيلديكان وات)([ 2 ،بولي إيثيلين جليكول) -]2000-ن،ن -ديتيت راديسيل
أسيتاميد-2 ،1 ،ديس تِ راويل-سن-غليسيرو-- 3-فوسفوكولين،
والك وليسترول)
•األمالح :كلوريد الصوديوم
• المتعادالت :ثالثي ميثامين ،هيدروكلوريد ثالثي ميثامين

•السكر

ال يحتوي لقاح فايزر ألي فئة
عمرية على
•البيض
•مواد حافظة
•الالتكس

المخاوف المحتملة

اآلثار الجانبية الشائعة

•تاريخ الحساسية :عادة ال يعاني األطفال الذين يعانون
من حساسية أكثر حدة تجاه أشياء غير مدرجة أعاله
من مشكلة مع لقاح كوفيد .19-س يُطلب منهم االنتظار
لمدة  30دقيقة تقري بًا بعد حقنة اللقاح لم راقبة األع راض.

على غ رار التلقيحات الروتينية األخرى ،يتعرض بعض
األشخاص لتأثي رات جانبية بعد الحصول على لقاح
كوفيد .19-عادة ً ما تستمر اآلثار الجانبية يو ًم ا أو يومين،
وعادة ً ال تمنع الشخص من ممارسة األنشطة اليومية .بعد
الحصول على لقاح كوفيد ،19-قد يعاني شخص ما من:

•التهاب عضلة القلب والشغاف (التهاب القلب) :استلمت
م راكز السيطرة على األم راض ( )CDCتقارير عن
التهاب عضلة القلب والشغاف عند م راهقين شبان صغار
بعد تلقي لقاح فايزر وموديرنا .وهو أكثر شيوعا بين
الذكور .ال يبدو أن هذه الحالة النادرة مرتبطة بأي ظروف
صحية أساسية .معظم الحاالت كانت خفيفة ويمكن
عالجها .تفوق الفوائد المعروفة للتلقيح ضد مرض
كوفيد 19-المخاطر بشكل كبير .تعرف على المزيد
على رابط مركز السيطرة على األم راض :التهاب عضلة
القلب والشغاف بعد تلقيح كوفيد 19-ذات حمض نووي
ريبي المرسال -2019/www.cdc.gov/coronavirus
.)ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

ألم في الذ راع

صداع

ألم في العضالت

حىم/قشعريرة

تعب

قد يعاني الشباب من هذه اآلثار الجانبية بعد التلقيح التي
تسبب لهم عدم اإلرتياح  ،غير أن هناك خطوات يمكنك
اتخاذها لجعلهم يح سّون بتحسن ،مثل إعطائهم مسكنات
ألم ال تحتوي على األسبيرين (تيلنول أو إيبوبروفن) أو
تشعرهم بال راحة من خالل أنشطة هادئة .إذا شعرت بآثار
جانبية خطيرة ،فانتقل إلى المستشفى أو اتصل بالرقم
.911

طلب الترتيبات
عند تحديد موعد أو الوصول إلى موقع التلقيح ،تأكد من إعالم الموظفين بأن الطفل الذي يعتنون به قد يحتاج إلى مساعدة إضافية .على
سبيل المثال ،ربما ال يمكنه ارتداء قناع أو الجلوس واالنتظار بعد حقنة التلقيح .ربما األضواء الساطعة والغرف الصاخبة تزعجه .يمكنك
طلب ترتيبات مثل:
•السير بعد الحقنة بدال من الجلوس.

•أن ي رافقهم رفيقهم المفضل ويساعدهم أثناء الموعد.

•الطلب من شخص أن يلقح صغار العمر في سيارتك.

•الحصول على اللقاح في غرفة هادئة بعيدا ً عن الحشود.

هل لديك أسئلة؟
سيكون مقدمو الرعاية الصحية متاحين لإلجابة على أسئلتك في موعد التلقيح ضد مرض كوفيد .19-ومع ذلك ،إذا كانت لديك أي أسئلة قبل
ذلك ،فاسأل موفر الرعاية الصحية الموثوق به.
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