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 19- احم طفلك من مرض كوفید 
ص  ن ل  ا

  [موس��ق فيها حس من البهجة]

  [ال�د]

  أشهر وما فوق.  6متوفرا اآلن لألطفال من عمر   19-بات لقاح كوف�د

  أشهر وما فوق.  6تو�ي مرا�ز مكافحة األمراض والوقا�ة منها بالتلقيح لجميع األطفال من عمر 

، وفعال لألطفال.  19-كوف�دإن لقاح   ي
.  آمن، ومجايف ف ف أنها آمنة قبل أن يو� بها لألطفال والمراهقني   تمت دراسة اللقاحات وتبني

ف من كل األعمار بمرض أن يتسبب   19-ل�وف�د�مكن   ، وأن �علألطفال والمراهقني ف ة األجل  شد�د، تماما مثل البالغني انوا من مشا�ل صح�ة قص�ي
 إ� آخ��ن.  19-يتسببوا بانتقال مرض كوف�دوط��لة األجل، وأن 

ف بمرض كوف�د إن األشخاص الذين �عانون من حاالت طب�ة أساس�ة أو الذين   . 19-ال توجد ط��قة للمعرفة مسبقا ك�ف سيتأثر األطفال أو المراهقني
 األطفال األصحاء أصيبوا بمرض شد�د. ول�ن حىق  . 19-�عانون من ضعف نظام المناعة لديهم أ��� عرضة لإلصابة بمرض شد�د �سبب كوف�د

 ولهذا السبب �شكل التلقيح أهم�ة بالغة. 

أ��� من   19-من الممكن اإلصابة بمرض كوف�د �جب أن يتم تلق�حهم ألنه يوفر حما�ة إضاف�ة.  19-حىق األطفال الذين أصيبوا بالفعل بمرض كوف�د
ي أنه قد � ي من نفس الحالة مرة أخرى. مرة، وألن شخصا ما كان مرضه خف�ف من قبل ال �عىف

  عايف

ي الذراع أو ح� خف�فة، �ي طب�ع�ة بعد التلقيح وتزول بعد يوم أو  . 19-مرض كوف�دب  19-سبب لقاح كوف�دتال ي
بعض اآلثار الجانب�ة، مثل ألم �ف

 . ف   يومني

ي حما�ة األ� والمجتمعات المحل�ة من مرض كوف�د 19-�ساعد لقاح كوف�د
  . 19-�ف

  وقد �شمل ذلك الجرعات المعززة.   -للحصول ع� أفضل حما�ة   19- كل الجرعات المو� بها من لقاح كوف�دس�حتاج طفلك إ�  

ف األ��ب سنا.  �عتمد حجم جرعة اللقاح ع�   اللقاحات المخصصة لألطفال األصغر سنا تحوي جرعة أقل من اللقاحات المخصصة لألطفال والبالغني
 عمر الطفل ول�س حجمه أو وزنه. 

ي جدولة كل الجرعات المو� بها عند حصوله ع�   إذا كان
لدى طفلك موفر رعا�ة صح�ة، ف�مكنه توف�ي الم��د من المعلومات والمساعدة �ف

ي �حتاجون إليها خالل ال��ارة نفسها.  19-�مكن لألطفال الحصول ع� لقاح كوف�د الجرعة األو�.   واللقاحات األخرى الىق

للحصول ع� م��د من المعلومات والبحث عن مواقع  mn.gov/vaxforkidsح�ة، ف�مكنك ز�ارة الموقع  إذا لم �كن لدى طفلك موفر رعا�ة ص
ي مين�سوتا لإلجابة عن  19-يتوفر أ�ضا الخط الساخن لمرض كوف�د اللقاحات بالقرب منك. 

األسئلة، و�تواجد أشخاص الخاص بوزارة الصحة �ف
  .  2053-431-833-1 اتصل بالخط الساخن ع� الرقم للتحدث إل�ك بعدة لغات. 

ي مين�سوتا 
ف ص�ي   موارد للعثور ع� رعا�ة صح�ة منخفضة قم ب��ارة موقع وزارة الصحة �ف التكلفة أو للحصول ع� تأمني

)www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/materials/lowcost.html( لغات متعددة. المتوفر ب 
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