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ألولياء األمور واألطفال

 التطعيم ضد كو
 فيد-19 لألطفال في 

 عمر 12 سنة أو أكبر
كوفيد-19 مرض شديد العدوى. يوفر التطعيم 

حماية فعالة ضد المرض. 
 يمكن أن يمرض كل من األطفال والبالغين من كوفيد-19.

غالبا ما يصاب األطفال بمرض خفيف، ولكن البعض منهم يمرض 
بشكل خطير أو يشعرون باإلعياء خالل فترة طويلة. اللقاح يساعد 

الجسم على حماية نفسه من المرض. يمكن تطعيم جميع األطفال 
 الذين بلغوا سن 12 عاما ضد مرض كوفيد-19. التطعيم طو

عي ومجاني. 
ينتشر فيروس كورونا بسهولة

كوفيد-19 هو مرض معد. إن البقاء في المنزل عندما تكون مريضا 
يقلل من خطر انتشار العدوى، ولكن ال يمكن إيقاف انتشار العدوى 
تماما. التطعيم هو الطريقة األكثر فعالية لحماية األطفال من مرض 

كوفيد-19.
التطعيم يحمي 

تم اختبار اللقاحات بعناية شديدة لكي يمكنها أن تحمي األطفال 
من المرض الشديد وتكون آمنة لالستخدام. تم بالفعل تطعيم ماليين 

األطفال حول العالم ضد كوفيد-19.
يحدث أحيانا أن تصاب بالعدوى حتى لو تم تطعيمك، لكن هذا غير 
معتاد. إذا حدث ذلك، فغالبا ما تمرض بشكل خفيف فقط. حتى لو 

تم تطعيمك ضد كوفيد-19، فمن المهم أن تبقى في المنزل إذا كنت 
مصابا بزكام أو مرض. 

معلومات عن التطعيم
قبل التطعيم، يجب أن تجيب على أسئلة حول حالة طفلك،على 
سبيل المثال إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه شيء ما. يتم 

إعطاء اللقاح من خالل حقن أبرة في العضد. 

ما قد يشعر به طفلك بعد التطعيم 
يشعر معظم الناس بحالة جيدة بعد التطعيم. ويصاب بعض الناس 
بالتعبأو بالحمى أو يعانون من أوجاع في الجسم. هذا رد فعل 
 طبيعي والشخص الذي تم تطعيمه يحتاج فقط إلى الراحة في 

اليوم الذي يشعر فيه بهذه األعراض. يمكنك أيض ا الشعور بألم 
في الذراع حيث تم إعطاء الحقنة.

إن اآلثار الجانبية الخطيرة بعد التطعيم غير مألوفة جدا. ولكن إذا 
شعرت بتوعك وظهرت لديك أعراض ال تعرفها بعد التطعيم، فمن 
المهم طلب الرعاية. من بين اآلثار الجانبية النادرة جدا بعد التطعيمضد 
كوفيد-19 هو التهاب عضلة القلب. يمكنك حينذاكالشعور بألم في
الصدر وصعوبة في التنفس. ولكن اإلصابة بالتهاب عضلة القلب بع
اإلصابة بعدوى فيروسية أكثر شيوعا،على سبيل المثال إذا أصبت 
بمرض كوفيد-19، أكثر من اإلصابة بعد التطعيم ضد كوفيد-19. 

إذا ساءت حالة طفلك يمكنك االتصال بالدليل ا لصحي 
1177 للحصول على المشورة واإلرشاد.  على 

هل لديك أي أسئلة؟ 
من المعتاد أن يحتاج المرء إلى طرح أسئلة قبل التطعيم. ال تترددفي 

التحدث عن التطعيم في المنزل وقراءة هذه المعلومات مع طفلك. 
يوجد المزيد من المعلومات على الموقع اإللكتروني 

 se.1177   	
 Folkhalsomyndigheten.se   	

على الموقع اإللكتروني se.1177 يمكنك معرفة القواعد التي تنطبق 
في المكان الذي تعيش فيه وكيف يمكن لطفلك الحصول على التطعيم.

اتصل هاتفيا على الرقم 00 680 123-08 إن كنت تريد الحصول 
على المزيد من المعلومات بلغة أخرى غير السويدية.

http://www.folkhalsomyndigheten.se
https://1177.se
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/barn-och-ungdomar/

