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به سرپرست ها و کودکان

 ـ 19برای واکسین در برابر کووید 
کودکان ک ه 12 سال یا بیشتر 

از آن عمر دارند
ساری است. کووید ـ  19 یک مریضی خیلی 

  تطبیق واکسین محافظت موثری را در برابر 
مریضیایجاد می کند.  

 19 مریض شوند.   کودکان و بزرگساالن هر دو می توانند توسط کوویدـ 
معموال کودکان به شکل خفیف مریض می گردند اما برخی از آنها به 
شدت مریض می شوند یا برای یک مدت زیاد احساس ناخوشی می 

نمایند. واکسین به بدن کمک می کند تااز خود در برابر مریضی 
محافظت کند. همه کودکان ک ه 12 ساله شده اند می توانند خود را 

در برابر کووید ـ  19 واکسین کنند.  تطبیق واکسین داوطلبانه و 
رایگان است.  

ویروس به سادگی پخش می شود
 19 ساری است. باقی ماندن در خانه در هنگامی که  مریضی کوویدـ 

شخص مریض است، خطر گسترش عفونت را کاهش می دهد، اما نمی 
توان از پخش عفونت به طور کامل جلوگیری کرد.  تطبیق واکسین 

موثرترین شیوۀ است برای محافظت از کودک در برابر مریضی  
.19  کوویدـ 

واکسین محافظت می کند 
واکسین ها با دقت آزمایش شده اند تا از کودکان در برابر مریضی 

شدید محافظت نموده و استفادۀ آنها مطمئن باشد.  چندین میلیون کودک 
 19 واکسین شده اند.  در جهان از قبل در برابر کوویدـ 

بعضا چنین اتفاق می افتد که باوجود آن که شخص واکسین شده است 
باز هم به مریضی مبتال می گردد، اما این غیرمعمول است. هرگاه این 

اتفاق بیفتد معموال شخص فقط اندکی مریض می شود.  حتی اگر شخص 
در برابر کووید ـ  19 واکسین هم شده باشد، مهم است تا در هنگام که 

او سرما خورده یا مریض است در خانه باقی بماند.  

در مورد تطبیق واکسین
قبل از تطبیق واکسین باید به سوال های در مورد چگونگیوضیعت 

کودک تان جواب بدهید، مثالَ هرگاه کودک تان در برابر چیزی حساسیت 
داشته باشد.  واکسین را توسط یک سرنگ یا پیچکاری در قسمت باالی 

بازو دریافت می کنید.  

بعد از تطبیق واکسین وضیعت کودک تان می تواند این چنین باشد 
اکثریت افراد بعد از واکسین حال شان خوب است. برخی ها خسته شده، 

تب نموده و در وجود خود درد را احساس می کنند. این یک عکس 
العمل معمول بوده و شخص که واکسین شده است باید در همان روز 
که این را احساس می کند، صرفا استراحت کند. همچنان ممکن است 
شخص در بازو در همان جا که واکسین شده است، درد داشته باشد. 

عکس العمل های جدی بعد از تطبیق واسکن خیلی غیرمعمول می 
باشند.  اما اگر بعد از تطبیق واکسین، حال شخص بد می باشد و او 

نشانه های ناشناس مریضی را دریافت می کند، خیلی مهم است تا برای 
مراقبت های صحی تقاضا نماید.  یکی از عوارض جانبی خیلی نادر 

 19، التهاب عضالت قلب است.   بعد از تطبیق واکسین در برابر کوویدـ 
در آن زمان ممکن است شخص دچار درد در سینه شده و نفس کشیدن 
برایش دشوار باشد.  اماالتهاب عضالت مغز بعد ابتال به ازعفونت های 

 19 می شود در مقایسه  ویروسی، مثالََ زمانی که شخص مبتال به کوویدـ 
 19 بیشتر معمول می  به زمان بعد از تطبیق واکسین در برابر کوویدـ 

باشد. اگر حال کودک تان خوب نباشد، می توانید به 1177 )راهنمایی 
نمایید.   تا مشورت و راهنمایی حاصل  بزنید  های مراقبتی( زنگ 

سوال های دارید؟  آیا 
معمول است که شخص قبل از تطبیق واکسین، سوال های داشته باشد.

لطفاَ در منزل در مورد تطبیق واکسین صحبت نمایید و این معلومات را 
همراه با کودک تان یکجا بخوانید.  

معلومات بیشتر در اینجا موجود است 
 1177.se 	

folkhalsomyndigheten.se 	

در ویب سایت se.1177 می توانید در مورد آنچه که در محل 
سکونت تان اعتبار دارد  نحوۀ دریافت واکسین توسط کودک شما، 

معلومات بدست بیآورید.

هرگاه می خواهید به غیر از سویدنی به یک زبان دیگر معلومات بدست 
بیآورید به تیلفون شماره 00 680 123 ـ 08 زنگ بزنید. 
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