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برای اولیاء و کودکان

واکسیناسیون بر علیه کووید
 ۹۱ برای کودکان ۲۱ 

ساله و باالتر
کووید ۹۱ یک بیماری بسیار واگیردار است.  

زدن واکسن ایمنی موثری در برابر این بیماری 
ایجاد می کند. 

هم کودکان و هم بزرگساالن میتوانند در اثر کووید ۹۱ بیمار شوند.
کودکان معموال به صورت خفیف بیمار می شوند ولی برخی نیز 

این بیماری را با شدت بیشتری تجربه می کنند و یا زمان طوالنی 
تری بیمار می شوند. این واکسن به بدن کمک می کند که در برابر 
این بیماری ایجاد ایمنی کند. تمام کودکانی که ۲۱ سالشان تمام شده
میتوانند بر علیه کووید ۹۱ واکسینه شوند. واکسیناسیون اختیاری 

و رایگان می باشد. 
این ویروس به راحتی منتشر می شود.

بیماری کووید ۹۱ واگیردار است. ماندن در خانه به هنگام بیماری 
خطر انتشار آن را کمتر  میکند ولی نمیتوان جلوی انتشار ویروس 

را به طور کامل گرفت. واکسیناسیون موثر ترین راه برای حفاظت 
از کودکان در برابر بیماری کووید ۹۱ است.

واکسیناسیون ایمنی ایجاد می کند 
این واکسن ها با دقت آزمایش شدند تا از کودکان در برابر 
بیماری شدید حفاظت کنند و استفاده از آنها بی خطر باشد. 
چندین میلیون کودک در تمام دنیا تاکنون واکسن کووید ۹۱ 

دریافت کرده اند.
گاهی ممکن است شخصی که واکسن زده است نیز این بیماری 

را بگیرد ولی به ندرت این اتفاق می افتد. که در این صورت نیز 
اغلب بیماری خفیف است. حتی در صورت واکسینه بودن در 

مقابل کوئید ۹۱ در صورت بیماری و یا سرماخوردگی حتما در 
خانه بمانید. 

دربارۀ واکسیناسیون
قبل از واکسیناسیون شما باید به سواالتی در مورد سالمتی 

کودکتان پاسخ دهید ، مثال اگر کودک شما به چیزی حساسیتی 
دارد باید عنوان شود. این واکسن از طریق تزریق در بازوی 

فوقانی انجام میشود. 

حال کودکان بعد از واکسیناسیون 
حال بیشتر افراد بعد از واکسیناسیون خوب است. برخی میتوانند 

احساس خستگی، تب و بدن درد داشته باشند. این یک واکنش 
طبیعی است و شخصی که واکسن زده روزی که این عوارض را 
دارد باید  فقط استراحت کند. ممکن است محل تزریق واکسن در 

بازو نیز درد داشته باشد.
عوارض جانبی جدی بعد از واکسیناسیون بسیار نادرند. ولی 
در صورتی که حال فرد خوب نباشد و عالئمی که در مورد 

واکسیناسیون شناخته شده نیست نشان دهد باید به مراکز درمانی 
مراجعه کند. یکی از عوارض جانبی بسیار نادر واکسن کووید 
۹۱ التهاب عضله قلب است. در این صورت فرد ممکن است 

در سینه خود درد داشته باشد و به سختی نفس بکشد. ولی التهاب 
عضله قلب بعد از عفونت ویروسی شایع تر از زمانی است که 
فرد واکسن کووید ۹۱ را زده باشد، مثال اگر فرد خود بیماری 

کووید ۹۱ را گرفته باشد. در صورتی که حال کودک شما خوب 
نیست می توانید با شماره تلفن ۷۷۱۱ برای مشاوره درمانی و 

راهنمایی تماس بگیرید. 

آیا سوالی دارید؟ 
طبیعی است که قبل از انجام واکسیناسیون سواالتی در این مورد 

داشته باشید. حتما در خانه در مورد واکسیناسیون صحبت کنید و این 
اطالعات را به همراه کودکتان بخوانید. 

اطالعات بیشتر در وبسایت زیر موجود می باشد 
   1177.se   	

Folkhalsomyndigheten.se   	
در سایت ۷۷۱۱ شما می توانید در مورد مقررات محل زندگی خود 

و امکان واکسیناسیون کودک خود در آن منطقه و چگونگی آن 
اطالعات کسب کنید.

در صورتی که می خواهید به زبان دیگری غیر از سوئدی کسب 
اطالعات کنید با شماره تلفن ۰۰۰۸۶۳۲۱۸۰  تماس بگیرید.
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