تاريخ آخرتحديث:

يروس كورونا ( لقاحات (COVID-19
لقاحات ف
نيويورك في عمر المدرسة
لسكان
األسئلة الشائعة

ويورفي عمر المدرسة
سكا ني ك
لقاح فيروس كورونا ( )COVID-19ل ن
هليمكن أنيُصاب األطفال ح ً
بفيروس كورونا ()COVID-19؟
قا
يمكنهنقله إلى غي رهم .وكما هو الحالتما ًما مع البالغين،فإن المرا هقين
فيروس المسببلمرض كورونا ( ،)COVID-19اكم م
فالبال
نعم.يمكن أنيُصاب األط
ً
فاةبسببفيروس كورونا ( ،)COVID-19وخاص ة إنلميتلقوا اللقاح.
فى ،والو
عُرضة كذلكلخطر المرض الشديد ،ودخول المستش
تلقي طفليللقاح؟
ما هي مخاطر عدم
ينطبق
الوفاة_ و
المستشفى و
سب فيروس كورونا (_ )COVID-19بمافيذلك دخول
يكون منلميتلقوا اللقاح أكثر عُرضةلخطر العدوى والمرض الشديدبب
نيويورك
األفراد من كافة األعمار.تحث إدا ةر الصحةبواليةنيويورك ()New York State Department of Healthكل سكان
ذلك علىل ك
ولعائالتهم،
المثلألنفسهم،
ممكنللوقاية ى
صة ة
اللقاح في أقرب فر
تلقي
األطفافي سن المدرسة من عمر  12إلى  17عا ًما ،على
ل
ذلك
بمفي
المؤهلين ،ا
الفيروس.
ولمجتمعاتهم من
لمطول ،و هل طفلي معرض لخطر اإلصابةبه؟
ماوهفيروس كورونا ( )COVID-19ا ّ
لمطول.
بفيروس كورونا ()COVID-19عرضة لخطر اإلصابة
صابون
ألفراد من كل األعمار ممن ي
يمكن أن يكون ا
بفيروس كورونا ( )COVID-19ا ّ
فقان القلب ،إلىصعوبة
يرا ،من أعراض القلب واألوعية الدموية ،مثل خ
مرتبط
ين األعراض ال ة
تبا
يمكن أن ت
لمطول كث ً
بفيروس كورونا ( )COVID-19ا ّ
اض فيروس كورونا ()COVID-19
األعر النفسية.يمكن أنتحدث أعر
التركيز أو غير ذلك من اض
صعوب
تتضمن ة
التنفس واإل رهاقالمفرط ،ويمكن أن
علفهم فيروس
العلميعملون ى
يزا اء
لمطول حتى إنلميكن مرضفيروس كورونا ( )COVID-19المبدئيشديدًا ويمكن أنتستمرلش هور أو حتىسنة .ال ل
ا ّ
لمطول.
كورونا ( )COVID-19ا ّ
ادة لفيروس كورونا ( .)COVID-19أما زالوابحاجة إلىاللقاح؟
ار طفلي إيجابيةلفيروس كورونا ( )COVID-19و/أواألجسام المض
يجاختب
كانتنت ة
حتإن سبقت
للقاح ى
ألفراد
بتلقي ا
الوقاية منها ()Centers for Disease Control and Prevention, CDC
نعم!توصي مراكز مكافحة األمراض و
ناعة قصيرة األمد
بعض الم
تمتع ب
حيأن طفلك يمكنأن ي
نهم يمكن أنيُصابوابالعدوى أكثر من مرة.في ن
بالفعل أل
بفيروس كورونا ()COVID-19
بتهم
إصا
المثلى ،وهو آمند.قيتعرض
اللقاح هو وسيلة الحماية
تلق
تلك الحمايةي.
ستستمر
فال نعرف إلىىمت
التعافمن فيروس كورونا (،)COVID-19
بعد ي
معوقةتستمرلش هور.
المصابون بفيروس كورونا ( )COVID-19ألمراضشديدة ،وقديكونلبعض ها أعراض ّ
هليُستحسن أنيحصل طفلي على المناعة الطبيعيةضدفيروس كورونا (،)COVID-19بد ًًل من المناعة الناجمة عن اللقاح؟
تلك الحماية.
ستمر
ىت
التعافي من فيروس كورونا ()،COVID-19فالنعرف إلى مت
قصيرة األمدبعد
بعض المناعة
تع ب
يتم
طفلك يمكن أن
ال!في حين أن
بعضها أعراض
وقيكون ل
يدة ،د
مصابون بفيروس كورونا ( )COVID-19ألمراض شد
يتعرض ال
وسيلة الحمايةالمثلى ،وهو آمن.يمكن أن
تلق اللقاح هو
ي
معوقةتستمرلش هور.
ّ

وتطويره
اللقوفاعليته
سالمة اح
أي لقاحيتوفر حاليًا لطفلي الذي يتراوح عمرهبين  12و 17عا ًما؟

فال من عمر  12إلى  17عا ًما.
لفيروس كورونا ( )COVID-19متاح حاليًالألط
نتك ()Pfizer-BioNTech
بيو
لق فايزر-
الحالي ،فإن اح
فيالوقت
نتك ()Pfizer-BioNTechللمراهقين من عمر 12إلى  17عا ًما؟
لقا فايزر-بيو
سوى ح
توفر
لماذاًل ي
)Foodفيجب أن
،
إدار الغذاءوالدواء (and Drug Administration, FDA
تخدام الطارئ من طرف ة
باالس
ص لقاح أودواء ىعلتصريح
عندمايح ل
لفيروس كورونا ()COVID-19ىعلتصريحاالستخدام الطارئ
نتك ()Pfizer-BioNTech
بيو
لق فايزر-
صل اح
للسالموالفاعلية .ح
ة
رمة
يير صا
بي معا
يل
ليشمل
تخدام الطارئ
باالس
صريح
إلعطائلألفراد من عمر  16عا ًمافأكبر.وفي 10مايو  ، 2021جرى مد هذاالت
ه
2020
،
ديسمبر
ألول مرةفي 11
يح االستخدام الطارئ
دي تصر
بتعل
 FDAلقاح فايزر ()Pfizerقدلبّى المعايير القانونيةللسماحلـ FDA
المراهقين من عمر  12إلى  15عا ًما .وجدت أن
فوق المخاطر
ف األفراد من عمر  12عا ًما وأكبرت
للقاح ي
لمحتمل
روفة وا ة
ئد المع
فوا
( ،)Emergency Use Authorization, EUAووجدت أن ال
نضبطةبدو اء وهميفي
ير عشوائية جارية وم
تاحة من تجربةسرية
ت السالمة الم
يانا
إلى ذلك القرار ،فقد درست FDAب
لتوص
المعروفةوالمحتملة.ولل
الواليات المتحدة،ض ّمت  2,260مشار ً
بعد الجرعة
لمشهرين علىاألقل
اركيندة
نصف المش
سالمأكثر من
ة
ابعة
كا من عمر  12إلى  15عا ًما .وجرت مت
للوقايمن مرض فيروس كورونا
نتك ( )Pfizer-BioNTechمصرحبهتما ًما ة
بيو
لق فايزر
ثانية.وفي 23أغسطس ،2021أعلنت  FDAأناح
ال
ف األفراد من عمر  16عا ًما وأكبر.
()COVID-19ي
تفويضاالستخدام الطارئ
يي رهاالصارمة ل
بي معا
ن فور أنتحدد  FDAأنهاتل
أخرلفيروس كورونا ()COVID-19للمراهقي
وفرفيالنهايةلقاحات ى
تت
قد
أو لالعتماد.
تلقيهاللقاح؟
ق يصاببها طفليبعد
بية التي د
ثار الجان
ما هي اآل
اللقاح .ولكن من الممكن كذلك أنيشعربمايُشبه "توع ً
فًا.يمكن أنيحدثذلكبعد أيلقاح.
في
ك ا" خ
تلقي
يمافيشعر بهبعد
ت
ي أتغيرا
قدال يالحظطفلك
اب طفلكبمايلي:
لقاح فيروس كورونا ( ،)COVID-19قديص
بعد







اللقاح
ألم في الذرعا فيموضع حقن
لصداع
ا
القشعريرة
ال ُح مى
تعب
ال
ثيان والقيء
الغ

لأللوخافضات
ألدو المسكنة م
باستخدام ا ية
ناعي لطفلكيقومبعمله.ويسهل عالجذلك
لى أن الجهاز الم
ليست إال عالمة ع
يست خطرة و
لجانبيةل
آلثار ا
هذه ا
يمكنكالتواصلمع مقدمالرعاية
ثالثأيام ،ف
بتوعك ب دع يومين أو ة
يشعر
فترة وجيزة .إن ظلطفلك
فة طبية ،وعادة ً التستمر إالل
الحرارة التي التتطلب وص
الصحيةالخاصبه.
تلك السرعة؟
للقاحات ب
تم تطوير ا
كيف ي
ع وبأمان.
فيروس كورونا ()COVID-19بسر ة
تتيح تطوير لقاح
توجد مجموعة من عوامل عديدة






مشالفيروسات أخرى موجودة.
رض فيروس كورونا ()COVID-19به
وس المسبب لم
الفير
للقاح ألن
ي تطوير ا
باحثون األمور ف
تبق ال
اس
فة أنحاء العالم ،مماأتاحبدء العمل على اللقاحفو ًرا.
فوراتقريبًا مع العلماء من كا
وقد جرت مشاركة األبحاث الخاصةبال
فيروس الجديد ً
بيفنفس الوقت.
التجار
ثانية من
ثين إدا ةر المرحلةاألولى والمرحلةال
لباح
استطاعبعض ا
مؤخرا ،و هو مايعنيتواجد عدد أكبر
ألخرى
ا
قاحات
ل
ل
ا
تجارب
ب
نة
قار
لم
با
ناس
ل
ا
من
بر
ك
أ
ًا
د
عد
)
COVID-19
(
نا
كورو
فيروس
دراسا
نت ت
تضم
ً
ترة أقصر من الوقت.
لى مدار ف
التجارب ع
منالناسفي
تقديمه
تصريح فيمكن
ت الدراسات جارية.ويعنيذلكأنه عند ال به
ينم كان
ره ب ا
الواعدأكثر من غي ا
ة
اللقاحات
ي بدءتصنيع
ال ة
الفيدر
الحكوم
ة
أتاحت
فوراتقريبًا.
لعامة
ل
ً

نية؟
نتك ()Pfizer-BioNTechلفيروس كورونا ()COVID-19على مكونات حيوا
فايزر-بيو
توي لقاح
هليح
فظة أو
نية ،أو أي مواد حا
مكونابشرية أو حيوا
لفيروس كورونا ()COVID-19على أي ت
نتك ()Pfizer-BioNTech
بيو
يحتوي لقاح فايزر-
ال! ال
يستخدمأي مكوناتتذامنشأ بشريأو حيواني.
إضافات ،وال
نتك ()Pfizer-BioNTechلفيروس كورونا ()COVID-19؟
ماذافيلقاح فايزر-بيو
تالية:
لفيروس كورونا ()COVID-19المكونات ال
نتك ()Pfizer-BioNTech
بيو
لق فايزر-
يتضمن اح
نتك ()Pfizer-BioNTech
بيو
لق فايزر-
ثل اح
تع لقاحات  ( mRNAم
نفسه.لم
ليس هو الفيروس
نووي المرسال ( :)mRNAوmRNA
 الحمض ال
تيتساعدك
ضاد ال
ألجسام الم ة
نتج ا
ب للعمل،لي
ينات ويه
لكتالبروت
ى
عرف الجسم عل
يت
صنع البروتينات.
لفيروس كورونا ( ))COVID-19جسمك ُ
ية ولكن دون
بيع
ي تحدثفي حالةالعدوى الط
تجاب المناعيةالت
نفس االس ة
نتاج
يعيد إ
فيروس ،ويُسمى ذلك االستجابة المناعية .وهو
فحة ال
على مكا
بالفعل.
بالعدوى
بة جسمك
إصا
ً
ً
لخاليا.توجدالشحوم
فرسط ًحا خارجيًا زلقاقليال ممايساعد mRNAعلىاالنزالقإلى داخل ا
بالدهون تحمي  mRNAوتو
مواشبيهة
 الشحوم :د
نووي الريبوزي
تالية:الحمض ال
لفيروس كورونا ()COVID-19المكونات ال
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
يةيفلقاح فايزر-
تال
ال
يكول) - ]2000-
ين جل
ثيل
بوليإي
يكانوات)([ 2 ،
يلد
دييل) مكرر (-2هكس
يوتيل)أزانيديل) مكرر (هكسان -1.6-
يب
المرسال ،دهون ((-4هيدروكس
بوتاسيوم أحادي
سفات ال
بوتاسيوم ،وفو
لوريد ال
وكوليسترول) ،ك
سفوكولين،
فو
جلسرو-3-
ديستارويل-إس إن-
تاميد-2 ،1 ،
اديسلي أسي
يتتر
إن ،إن-د
لصوديوم ،والسكروز.
يدرات فوسفات ا
صوديوم،ثونائي ه
القاعدة ،وكلوريد ال
لفيروس كورونا
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
لق فايزر-
في اح
تالية
ألمالح ال
ف الجسم.توجد ا
وض ي
 األمالح:تساعدعلى موازنة الحم ة
لهيدرات.
نائي ا
القاعد ث
ة
ئ
لصوديومثناي
فات ا
ديوموفوس
وري الصو ،
أحادالقاعدة ،وكل د
وفوسفات الصوديوم ي
تاسيوم
(:)COVID-19كلوريدالبو ،
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
لق فايزر-
في اح
تالية
توجد السكريات ال
عل الحفاظ علىشكلهاأثناءالتجميد.
الجزئات ى
 السكريات:تساعد ي
لمائدة).
لفيروس كورونا (:)COVID-19السكروز (سكر ا
لفيروس كورونا ( )،COVID-19إليك هذا المخططالمعلوماتي هنا.
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
لق فايزر-
ت اح
بسيط لمكونا
لتفصيل

الغ عن األحداث الضارة
أو اإلب
لحساسية و/
ا
نتك ()PFIZER-BIONTECHلفيروس كورونا ()COVID-19؟
لقا فايزر-بيو
قى ح
تل
نبغي أًلي
من ي
لفيروس كورونا ()COVID-19في حالة:
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
لق فايزر-
يتلقوا اح
لألفراد
نبغي أال
FDAفي
حسب ،



تلقي جرعة منا هذاللقاح
تحسسيبعد
برفعل
بة من قبل د
اإلصا
اللقاح.
تحسسيتجاهأي من مكونا ت هذا
برد فعل
صابمن قبل
اإل ة

بتفاعحساسية؟
يصاب طفلي ل
هليمكن أن
ية يمكن أنيصاب
تفاعل حساس
يسب
لفيروس كورونا ()COVID-19يمكن أنب
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
لق فايزر-
ئي أن اح
الية ضلة
توج احتم
د
لذلك فإن
إعطاللقاح ،و
بعد فت ةر وجيزة من اء
تفاعال الحساسية
ت
أغل
لكذ اللقاحات.تحدث ب
يوي ،بما في
نتج ح
بتفاعالت حساسية إزاء أي أدوية أو أي م
الناس
اللقاح ،بينما
بعتلق
دقي ةق د ي
بب كان) لمدة 30
بالتأق (ألي س
بتهم
ذين سبقت إصا
ألشخاص ال
ي بمالحظة ا
قاية منها ()CDCتوص
مراكز مراقبة األمراض والو
فر العالج الطبي ال مالئمتحسبًالالحتمالية
ق اللقاح.يجب أنتكون كل مواقعتلقي اللقاح مج هزةبمايضمنتو
بعتلي
دقيق د
يخضع غيرهم للمالحظة لمدة  15ة
اللقاح.
تلقي
اح بعدم
بحساسية إزاء "أي من مكونات"اللق
تفاعل الحساسية.توصي  CDCأيشخص مصاب
غير المرجحةل
نتك ()Pfizer-BioNTechلفيروس كورونا ()COVID-19؟
لقا فايزر-بيو
لحساسيةالشديد إزاء ح
عالما تفاعل ا
ما هي ت
نتك (PFIZER-
بيو
احق فايزر-
تلقي جرعة من ل
خال دقائقبعد
اسي الشديدة ل
ت الحس ة
تحدتفاعال
يفة.يمكن أن ث
يد ضع
الحساسي الشد
ة
تفاع
الي ل
احتمة
ي الشديد مايلي:
الفعالتحسس
يتضمرد ل
لفيروسكورونا (.)COVID-19يمكن أن ن
)BIONTECH







التنفس
صعوبة
تورم وجهكوحلقك
بض القلب
سرعة ن
يشديدفي جميع أنحاء جسمك
ط
فح جلد ّ
الدوار والضعف

نتك ()PFIZER-BIONTECHلفيروس كورونا
لقا فايزر-بيو
بب ح
لت هاب التاموربس
بالتهاب عضلةالقلب وا
بة طفلي
ما هي مخاطرإصا
()COVID-19؟
راهقينوصغار
الخارجيللقلب)في ال م
ة
البطان
الت هاب ة
ب التامور (
التها
عضلالقلب و
ة
ب
تقارير بشأن حاالتالتها
فضة جدًا.تورد
فرصة حدوث ذلك منخ
التقاريرنادرة
لفيروس كورونا (.)COVID-19تلك
ألولى من لقاحي mRNA
نها بعد الجرع ة ا
ية أكبر م
ثان
ذلك بعد الجرعة ال
حتمالية
لبالغينوتكون ا
ا
لت هاب عضلة
خطر المحتمل ًل
بما في ذلك ال
حتملة،
تفوق المخاطر المعروفة والم
ي لقاح فيروس كورونا ()COVID-19
تلق
الفوائد المعروفة والمحتملة ل
و
تنصح  FDAأنت ُ
فلكقد أصيب منقبلبالت هاب عضلة القلب أو الت هاب
فلك،بمافي ذلك إن كان ط
بلغ مقدم اللقاحبالحاالت الطبيةلط
لت هاب التامور.
القلب أو ا
نتك ()PFIZER-BIONTECH
بيو
تلقي لقاح فايزر-
تاليةبعد
لك بأي من األعراض ال
على الفور إذاأصيبطف
بي
الط
ية ة
بغيالتماسالرعا
لتامور.ين
ا
لفيروس كورونا (:)COVID-19
 لمأ الصدر
تنفس
 ضيق ال
رفرفة يفالقلب
نبسريع أو خفقان أو
ب
الشعورض
نتك
ين من سن 12إلى  17عا ًما خالفًا للقاحفايزر-بيو
وقاية من فيروسكورونا ()COVID-19فيالمراهق
وفر خياراتأخرى لل
هلتت
( )PFIZER-BIONTECHلفيروس كورونا ()COVID-19؟
لقاحأخرى لفيروس كورونا
نهاي ات
تتوفر في ال ة
.)COVID-19ق
د
فر حاليًالقاحبديل مصرحبهللوقاية منفيروس كورونا (
حسب  ،FDAاليتو
تفويضاالستخدام الطارئ أو لالعتماد.
يي رهاالصارمة ل
بي معا
ن فورأن تحدد  FDAأنهاتل
()COVID-19للمراهقي

التوعية
بالفعل؟
فلك اللقاح
تلقيت أنت وط
نك القيامبه لمساعدة غيرك إن كنتقد
ما الذييمك
الجتماعي.
تواصل ا
جربتكما مع األصدقءا واألسرة وعلىوسائل ال
طف مع اللقاح ،وت
وقص لك
ة
اللقاح،
قصتك مع
 شارك
اللقاح.
تلقيكما
نيةبدلك ولطفلكبعد
العاطفية وال
الفوائ
 تحدث عن د
دتهمىعلالعثور علىموقع
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موارد للمدارس
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أفر مجتمع المدارس على الوصول إلى موارد الصحةالعامةالدق
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تود إدا ةر الصحةبوالية
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إلنتر
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موارد وزارةالصحة والخدمات
للوقاية من فيروس كورونا ()COVID-19في المدارس
توجيهات
لصادرة عن  CDCوإدارات الصحة المحليةفي التخطيطللتدريس وج ًهالوجه.
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توصي  NYSDOHالمدارسبا
لعودللمدارس
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إدارتعل
تطالب  HHSكل ة
تعليمية
مو لقادةالمنطقة ال
وتحتوي مجموعة األدوا ت ههذ على اد
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تفضبزيارة
ل
المجتمع
شط ية،
األن ة

