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مصاريف التطعيم

مجانا
ة المبلغ بأكمله عىل نفق)

(  الدولة

ح مع أولياء أموركم وقرروا معهم إذا كنتم ستأخذون اللقاحقرأوا ا .هذا الشر

.يرجى إحضار دفتر صحة األم والطفل يوم التطعيم

إىل السادة أولياء األمور واألطفال الذين

ن  اوح أعمارهم بي 
سنة11و 5تبر

ن من العمر  سنوات فما فوق5يمكن لألطفال البالغي 

وس كورونا المستجد .التطعيم بلقاح فت 

إشعار حول التطعيم بلقاح 
وس كورونا المستجد فب 

アラビア語



رإىل السادة أولياء األمو 

.صدرت هذه المعلومات قبل ظهور ساللة األوميكرون*  عةالتقرير المتعلق بالموافقة الشي: المصدر

وس كورونا المستجدسالمة لقاح فب 

األعراض

ء ي
اإلسهال، الحرارة، آالم المفاصل، القر

ن باألعراض نسبة المصابي 

ن الذكور أكبر عرضة لإلصابة بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم، فماذا عن األطفال؟. س يقال أن المراهقي 

ن ● اوح أعمارهم بي 
سنة11و 5الذين تبر

يرجر . لوراثيةمثل األمراض التنفسية المزمنة وأمراض القلب ا* ننصح بتطعيم األطفال الذين يعانون من أمراض كامنة،خاصبشكل و●

.مراجعة طبيب األرسة بصورة تفصيلية قبل التطعيم

ن  اوح أعمارهم بي 
وس كورونا المستجد11و 5أصبح اآلن من الممكن للذين تبر .  سنة التطعيم بلقاح فب 

ي الياباننسبة 
ي تصاعد فن

وس كورونا المستجد فن .األطفال من إجماىلي مرضن فب 

ح وقرروا مع أطفالكم إذا كانوا سيتلقون اللقاحقرأوا ا .هذا الشر

اللقاح المستخدم◎ 
ن  اوح أعمارهم بي 

*.  هذا اللقاح مخصص لألطفال. سنة11و 5نستخدم لقاح فايزر المخصص للذين تبر

ن التطعيم يتم   يكون بجرعتي 
ً
ي المجمل عادة

ن
.أسابيع3بينهم ف

ن *  ي لقاح فايزر المخصص للبالغي 
تها فن ي هذا اللقاح ثلث نظب 

.سنة فما فوق12المكونات الفًعالة فن

األشخاص الذين يمكن تطعيمهم◎ 

وس كورونا المستجد بشكل كبب  *  ي قد تتسبب تفاقم عدوى فب 
ية طب األطفال اليابانية جمع. أصدرت جمعية طب األطفال اليابانية قائمة باألمراض التر

وس كورونا المستجد- .  معلومات حول فب 

وس كورونا المستجد. ج ي حالة العدوى بفب 
ن
وس كورونا المستجد يجعل من الصعب أن تظهر أعراض حتر ف .التطعيم بلقاح فب 

:لرابطا

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333

وس كورونا المستجتأثب   دلقاح فب 

وس كورونا المستجد؟. س ما هو تأثب  لقاح فب 

وسلمكافحة(مناعة)آليةتكوينعىلالجسميساعد باللقاحالتطعيم وسلمكافحةا  جاهزالجسمفيصبح.المستجدكورونا فب  منيجعلهمما دخولهر فو الفب 

وسأعراضتظهر أنالصعب الثانيةبالجرعةالتطعيممنأيام7مروربعد %90.7تبلغالعدوىأعراضظهور منالوقايةتأثب  نسبةبأنيذكر .المستجدكورونا فب 

ي 
ن
اوحالذيناألطفالف ن أعمارهمتبر .*سنة11و5بي 

ي يظهر الذيعا  شيواألكبر العرض
ن
ي األلمهو باللقاحالتطعيمبعد أيامعدةغضونف

ن
ي بعد %71وجرعةأولبعد %74بنسبةالحقنمكانف

الذين.جرعةثانن

حيثاألوىلالجرعةمنأكبر ةالثانيالجرعةبعد والحرارةالتعبيظهر .ة  مبارسر الحقنبعد باأللميشعرونالذينمنأكبر التاىلي اليومأو التطعيمليلةباأللميشعرون

ي األعراض.الثانيةالجرعةبعد %6.5واألوىلالجرعةبعد %2.5بنسبةم°38الحرارةتعدت
ن توقد ،متوسطةأوخفيفةباللقاحالتطعيمبعد تظهر التر منبي 

.السالمةحيثمنا  شديدرا  خطتشكلال أنها اآلنحتر المتوفرةالمعلومات

وس كورونا المستجد؟. س ي تظهر عىل األطفال بعد التطعيم بلقاح فب 
ما هي األعراض التر

ي مكان الحقنهو عا  شيوالعرض األكبر . ج
ن
.األلم ف

ي غضون عدة أيام■
ن
ي تظهر ف

األعراض التر

عةالتقرير المتعلق بالموافقة الشي: المصدر

ن . ج ي الذكور ما بي 
ن
ن 11و 5يذكر بأن نسبة اإلصابة بالتهاب عضلة القلب ف ي الواليات المتحدة األمريكية17و 12سنة أقل من الذكور ما بي 

ن
.سنة ف

ي األطفال
ن
ي الخارج حدث فيها التهاب عضلة القلب ف

ن
.لقد تم اإلبالغ عن حاالت نادرة ف

ن  ي الذكور ما بي 
ن
ن 11و 5يذكر بأن نسبة بالغات التهاب عضل القلب بعد التطعيم ف ي الواليات المتحدة 17و 16سنة و 15و 12سنة أقل من الذكور ما بي 

ن
سنة ف

.األمريكية

ي غضون 
ن
جر استشارة إحدى المؤسسمن تقريبا  أيام 4إذا ظهرت عىل األطفال أعراض مثل آالم الصدر أو الخفقان أو ضيق التنفس أو التورم ف ات التطعيم باللقاح، فب 

ي اللقاح
.الطبية عىل الفور وإبالغهم بتلقر

ي حالة التشخيص بالتهاب عضلة القلب، يتوجب اإلقامة بالمستشقن بالرغم من أن معظم الحاالت تعالج 
ن
.من خالل الراحةبشكل طبيعيف

ن : المصدر ي / ينايرPICA(5( اجتماع اللجنة االستشارية لممارسات التحصي 
2022كانون الثانن

%50أكبر من 

10-50%

1-10%

ي مكان الحقن واإلرهاق
ن
األلم ف

رةورم مكان الحقن، آالم العضالت، القشعري/ الصداع، احمرار 

https://www.jpeds.or.jp/modules/activity/index.php?content_id=333


ورإىل السادة أولياء األم

وس كورونا المست جدكيفية التطعيم بلقاح فب 

عند اضطراب الجسم بعد التطعيم باللقاح
ي اللقاح بها أو طب◎ 

ي تم تلقر
يب األرسة المؤسسة الطبية التر

أو مكتب البلدية أو المحافظة لالستفسارات

استفسارات عامة عن التطعيم باللقاح .مكتب االستفسارات بالبلدية

ي ◎ 
ار الصحية الناتجة عن التطعيم الوقان  حول نظام إغاثة األضن

ارتداء الكمامة غسل اليدين 
بالصابون

األماكن المزدحمةاألماكن المغلقةتعقيم اليدين ةالمسافات القريب

وسلقاحوسالمةتأثب  حولالمعلوماتمنلمزيد  كورونا فب 

لصحةاوزارةموقعزيارةيرجر لألطفال،المخصصالمستجد 

.االجتماعيةوالرعايةوالعمل

.يرجر الحرص قدر اإلمكان، عىل إحضار دفبر صحة األم والطفل يوم التطعيم◎ 

.من أجل تطعيم األطفال باللقاح تلزم موافقة ومرافقة أولياء األمور◎ 

ه من حيث الوقاية من العدوى تحديد نرجو من أولياء األمور  ي التطعيم بعد معرفة المعلومات الصحيحة عن تأثب 
ن
ال يتم . ه الجانبيةأعراضوأيضا إذا كانوا يرغبون ف

.التطعيم بدون موافقة أولياء األمور

ي إجبار من حولكم 
ن ضد من لم ؛التطعيمعلى ال ينبغن ي التميب 

.التطعيميقم بتلقي وال ينبغن

جر مراجعة طبيب األرسة◎  .إذا كانت لديكم أية استفسارات أو مخاوف خاصة باللقاح، فب 

ي دفبر صحة األم 
ن
.قدر اإلمكان، إحضاره يوم التطعيم،يرجر ، ولذلك والطفليتم تدوين تطعيم األطفال باللقاح ف

م الشخصي أو بطاقة الرق)يرجر الحرص عىل إحضار كل محتوى الظرف الذي وصلكم فيه هذا اإلشعار ووثيقة هوية األطفال ، لذلكباإلضافة

ن الصحي  (.إلخ...بطاقة التأمي 

اتبخصوص ن الالزمةالفبر وسبلقاحالتطعيمبي  ي ال عادة.األرسةطبيبمراجعةيرجر األخرى،واللقاحاتالمستجد كورونا فب 
ي تلينبغن

ي آخر لقاحقر
ن
نفسف

ي أو الوقت
ن
ن خاللف باللقاح،اصةخأخرىمخاوفأو استفساراتأيةلديكمكانتإذا أو ،كامنةأمراضمنيعانوناألطفالكانوإذا .التطعيمبعد أو قبلأسبوعي 

جر  .تفصيليةبصورةاألرسةطبيبمراجعةفب 

لالستشارات

وس كورونا المستجد◎  لالستشارات بخصوص لقاح فب 

ي أخذ التدابب  . هناك من تلقر التطعيم وهناك من لم يتلقاه
ن
ي ،الكماماتم وارتداء مثل غسل اليدين والتعقي،الوقائيةالرجاء االستمرار ف

ن
كما ف

ي اللقاح
.السابق حتر بعد تلقر

ي وقوع مشاكل صحية 
ن
ي ف

ل عىل الرغم من شدة ندرة تم تأسيس نظام اإلغاثة ألنه ال يمكن القضاء عىل هذه المشاك(. اإلصابة بمرض أو التعرض إلعاقة)قد يتسبب التطعيم الوقان 

.وقوعها

ي المساعدة 
وس كورونا المستجد، فإن بإمكانك تلقر ي بلقاح فب 

ار صحية نتيجة التطعيم الوقان  بناًء عىل قانون التطعيم ( واهاكالنفقات الطبية ومعاش اإلعاقة وس)إذا تعرضت ألضن

ي 
ي تتبعها شهادة إقامتك*. الوقان 

.فيما يتعلق باإلجراءات الالزمة لتقديم الطلب، يرجر استشارة البلدية التر

ار هذهأنمناالجتماعيةوالرعايةوالعملالصحةوزير تأكد إذا * ي عنناتجةالصحيةاألضن
ي ُيسمحالتطعيم،تلقر

منالمراجعةويتمرصي    ح،التعىلللحصول.البلديةمنمعاشبتلقر

.السببيةالعالقةعىلللحكموالقانونوالطبالمعديةواألمراضالوقائيةالتطعيماتمختصي منالمكونةواإلعاقاتاألمراضشهاداتإصدار لجنةقبل

.ارةيرجى استشارة بلديتك المحلية إذا لم تتمكن من زيارة موقع الوز 

وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية لقاح كورونا األطفالابحث عن



سنة11و 5لألطفال بين 

لماذا نتلقى لقاح فيروس كورونا المستجد؟

.الكتفمنبالقرباللقاحيؤخذ

دعنمنهاالكتفإظهارمعهايسهلمالبسارتداءيرجى

.التطعيم

دقيقة أو أكثر بعد 15ستبقون جالسين لمدة ◎ 

.أخذ اللقاح للمتابعة

(دقيقة30قد تبقون جالسين لمدة )

النشاطات اليوميةال مشكلة في ممارسة ◎ 

ولكن يجب ،االستحماممثل ،العادية

.طعيمع عن الرياضة المتعبة يوم التاالمتنا

ح، من الممكن أن تظهر األعراض التالية بعد اللقا◎ 

-2الل خفي بشكل طبيعي تتحسن ولكن نعرف أنها 

.أيام3

بالتعب،تشعرونأوم°37.5منأعلىحرارتكمكانتإذا

.بذلكأموركمأولياءإبالغيرجى.اللقاحأخذيمكنكمال

قبل اللقاح

يمعند التطع

بعد اللقاح

.إذا شعرتم بهذه األعراض، بلغوا أولياء أموركم أو الكبار حولكم

بعد التطعيم مباشًرا● 

التعب ◯ صعوبة في التنفس◯ وجع في الصدر ◯ الصداع ◯ الحرارة ◯ 

ضربات القلب◯ البرد والرعشة◯ 

أيام من تلقيه4يوم التطعيم و خالل ● 

.أشياء مهمة نرجو اتباعها

2022شباط / فبراير10

إشعار حول التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد

عندما يدخل فيروس كورونا المستجد في جسم اإلنسان ومع زيادة كميته،

ي حاسة يصاب المرء بالحرارة والتعب والكحة والصعوبة في التنفس والصداع والتغير ف

.التذوق، ويتسبب هذا في إجهاد الجسم

س الجسم، إذا دخل الفيروحتى ، والمستجدعند تلقي اللقاح، يستعد الجسم ضد فيروس كورونا 

.يصبح من الصعب إصابة الجسم باإلجهاد

ماذا يجب علينا أن نحذر منه عند أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد؟

الغثيان◯ الحرارة ◯ 

التعب ◯ 

وجع المعدة◯ 

الصداع◯ 

البرد والرعشة◯ 

الهرش◯ 

الكحة◯ 

يمنعه من ومن عنده سببمبكرا  تختلف ظروف الناس، فهناك من أقدم على تلقي اللقاح 

سبب تلقي أن تتكلموا بشكل سيء عن من حولكم أو تضايقوهم بأبدا  ال يجب . أخذ اللقاح

.اللقاح أو عدمه

.أسابيع3يرجى أخذ جرعتين في المجمل من هذا اللقاح يفصل بينهم مدة 


