
 
 إجابات اىل الوالدين  

 19-حول تلقيحات األطفال ضد مرض كوفيد

Kids Can Be 
Vaccinated? 

هل يجب إعطاء األطفال التلقيحات؟ نعم 

.   19-% من اإلصابات بمرض كوفيد30أكثر من  • ن ن األطفال والمراهقي   هي بي 

ي أكثر من  •
 منذ أن بدأت الجائحة.  19-كوفيد  طفل بمرض   600توفن

ن أول  19-يعتثر مرض كوفيد • ي الواليات المتحدة.   10من بي 
 أسباب لوفيات األطفال فن

 من إنتشار  •
ً
ا ي المجتمع.  عدوى المرضيقلل التلقيح كثث 

 فن

% لمنع المرض. 90أثبتت التجارب الرسيرية أن هذه التلقيحات فعالة بنسبة أكثر من  •

 لخطورة من المرض خالل الدراسة. لم تظهر حاالت شديدة ا

 

 بمرض كوفيد 
ً
ي سابقا

، هل يتطلب األمر إعطاءه التلقيحات  19-لقد أصيب إبن 

 ضد المرض؟ نعم

ة   • ال يزال األطفال بحاجة اىل التطعيم لحمايتهم بشكل أفضل من المتحورات المثث 

 للقلق. 

للجسم ولخاليا يقوي اللقاح من اإلستجابة المناعية لألطفال )حيث يوفر الحماية  •

 )  الجهاز المناعي

ي ت •
ي من أعراض المرض اللقاحات  ق 

ة طويلة من اإلصابة بالمرض وتشقن الطفل لفث 

ن به.    بالنسبة للمصابي 

 

ة للقاح من مرض كوفيد  ؟ كل 19-هل هناك آثار جانبية خطير

ة األجل.  •    تكون اآلثار الجانبية للقاح قصث 

بالحىم، واإلعياء، والصداع، والقشعريرة، واإلسهال، وألم  الطفل أن يشعر  من المحتمل •

ي العضالت. 
 فن

إلتهاب عضلة القلب بعد التطعيم نادر جدا، ويكون بدرجة خفيفة مقارنة بحاالت   •

 . 19 –إلتهاب عضلة القلب بعد اإلصابة بعدوى مرض كوفيد 

 أن تغث  هذه اللقاحات من الحمض النووي للشخص.  •
ً
 من المستحيل بايولوجيا

 

 هذا اللقاح لألطفال؟ كل نتاجهل تم اإلستعجال بإ

ي غضون  •
ن سابقة عديدة للتوصل اىل إنتاج هذا اللقاح فن تمت اإلستفادة من جهود سني 

 أشهر.  9

، وذلك بسبب وجود مرض سارس 2003لقد بدأ البحث عىل إنتاج هذا اللقاح منذ عام  •

 . 19-الذي يعتثر شقيق مرض كوفيد 

معدالت اإلصابة بالمرض من السهولة إيجاد حاالت إصابة ودراستها  لقد جعل ارتفاع  •

  من خالل التجارب الرسيرية. 

ي الواليات   150,000لقد تقدم أكثر من  •
ي تجارب إنتاج هذا اللقاح فن

شخص للمشاركة فن

 المتحدة. 

 ألعىل معايث  السالمة.  19-يعتثر اللقاح ضد مرض كوفيد   •
ً
 مستوفيا

: للمزيد من المعلومات والعثور عىل موقع إعطاء اللقاح لطفلك ي التالي
ون    MaxTheVaxNE.org ، قم بزيارة الموقع األلكتر

ي الصحة العامة ودكتوراه  الدكتورة كاتلي   جتيلينا، علم األوبئة إختصاصيةقدمت المعلومات أعاله 
 .ماجستت  ف 

 

تطور علم الكيمياء 
 الحيوية 

  )المسىم بالعلم الممتع(

لقد تم إختبار الكيمياء الحيوية لمادة  

MRNA   عىل مرض الرسطان

)الذي والحساسية ومرض سارس 

ينتىمي لنفس عائلة فايروس مرض  

 . 19كوفيد 

 

   MRNAلم تكن مادة 
ً
إبتكارا جديدا

لم  19ولكن قبل إنتشار مرض كوفيد 

 تكن مستخدمة بفاعلية. 

 

ي الجسم  MRNAتتحلل مادة 
برسعة فن

 لذلك فهي تحتاج اىل ناقل. 

 

وقد وجد العلماء أن فقاعات الدهون  

  MRNAتعمل بنجاح عىل نقل مادة 

  .. 19وتجعلها تكافح مرض كوفيد 

 

آمنة وفعالة   MRNAتعتثر لقاحات 

     . 19-كوفيد  ضد مرض  


