
فیما یلي اآلثار الجانبیة العامة األكثر شیوًعا للقاح في حالة األطفال:

 
اإلرھاق القشعریرة  الحمى  الصداع  تورم الذراع أو الساق 
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ما علیك فعلھ بعد الحقنة
تأكد من أن تمنح طفلك الكثیر من الحب والحنان بعد تلقي لقاح كوفید-19. عادة ما تكون معظم اآلثار الجانبیة للقاحات خفیفة قصیرة األمد. 

إذا عانى طفلك من آثار جانبیة، فھناك أمور یمكنك القیام بھا لجعلھ یشعر بتحسن. 
إذا كان موضع الحقن متورًما بعد الحقنة:

ضع كیًسا بارًدا ملفوفًا بقماشة أو منشفة رطبة على المنطقة المتورمة لمدة تصل إلى 20 دقیقة، أو حسب الحاجة.  •

حثھ على تحریك ذراعھ أو ساقھ للمساعدة على تخفیف األلم والتورم. في حالة الرضع، یمكنك تحریك ساقھ بلطف.  •

ما یمكنك توقعھ بعد تلقي طفلك للقاح كوفید-19 
(من 6 شھور حتى 4 أعوام)

ةحفصلا بلقا

یمكن أن یساعد حصول األطفال على لقاح واٍق من كوفید-19 في:
الحفاظ علیھم من اإلصابة بكوفید-19.  •

الحفاظ علیھم من المرض الشدید إذا أصیبوا بكوفید-19.  •
الحفاظ على سالمتھم عند الذھاب إلى المدرسة أو روضة األطفال.  •

الحفاظ على سالمتھم عند المشاركة في الریاضات ومقابلة األقران للعب معھم والنشاطات الجماعیة األخرى.  •

معلومات عامة
بعد تلقي لقاح كوفید-19، سیبدأ جسم طفلك في تكوین أجسام مضادة واالستعداد بطرق أخرى لحمایتھ من فیروس كوفید-19. ویسمى ھذا 

االستجابة المناعیة. ال یحتوي اللقاح على الفیروس الذي یسبب اإلصابة بعدوى كوفید-19.

مثل لقاحات مرحلة الطفولة األخرى، سیكون معظم األطفال بخیر بعد تلقي لقاحات كوفید-19. وقد یشعر البعض "بتعب" خفیف. عادة ما یدل ذلك 
على أن اللقاح قد بدأ العمل.
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ما علیك فعلھ بعد الحقنة

أعطھ مسكنًا لأللم ال یحتوي على األسبرین مثل إیبوبروفین أو أسیتامینوفین. راجع طبیب األطفال أو الصیدلي إذا احتجت إلى   •
مساعدة بشأن الجرعة. 

إذا كان طفلك یعاني من حمى:
أعطھ الكثیر من السوائل، خاصة الماء.  •

أعطھ مسكنًا لأللم ال یحتوي على األسبرین مثل إیبوبروفین أو أسیتامینوفین. راجع طبیب األطفال أو الصیدلي إذا احتجت إلى   •
مساعدة بشأن الجرعة.

معلومات خاصة للرضع ولألطفال حدیثي المشي
قد یكون الرضع واألطفال حدیثو المشي غیر قادرین على إخبارك بما یشعرون، لذلك فمن المھم االنتباه لھم بشكل أكبر لبضعة أیام بعد 

تلقي اللقاح. قد یبدو أن مزاجھم مضطرب أو أنھم كثیرو البكاء أو ال یأكلون بالقدر المعتاد. قد یأكل بعض األطفال كمیات أقل خالل الـ24 
ساعة التالیة لتلقي حقنتھم. 

قد تساعد الخطوات اإلضافیة التالیة بعد تلقي اللقاح:
أرضعي طفلِك رضاعة طبیعیة بعد الحقنة إذا كان ما یزال یرضع طبیعیًا.   •

حرك ساق الطفل التي تلقى فیھا الحقنة بلطف من وقت آلخر.   •
في حالة الرضع، ضع منشفة رطبة باردة على موضع الحقن لتقلیل األلم والتورم.  •

في حالة اإلصابة بالحمى، قد یُھدئ الطفل االستحمام بإسفنجة باردة.  •
یندر حدوث تفاعالت شدیدة تجاه لقاح كوفید-19. ولكن من المھم أن تعرف متى یتعین علیك طلب الرعایة الطبیة. 

تواصل مع طبیب األطفال
إذا كانت اآلثار الجانبیة مقلقة أو یبدو أنھا ال تتحسن بعد مرور بضعة أیام.  •

إذا كان طفلك یعاني من حمى مرتفعة (104 درجة فھرنھایت (40 درجة مئویة) أو أعلى) أو من ضعف بعد تلقي اللقاح.  •
إذا الحظت أمًرا یُثیر قلقك.  •

السجالت والمتابعة
احتفظ ببطاقة اللقاح الخاصة بأول حقنة وأحضرھا لموعده التالي.  •

إذا كان طفلك یبلغ من العمر ما بین 6 شھور و4 أعوام، یوصى إما بالحصول على حقنتین من لقاح مودرنا أو 3 حقن من   •
فایزر-بیونتك حتى یكون محمیًا تماًما من كوفید-19.

إذا كان طفلك مصابًا بنقص المناعة (جھازه المناعي ضعیف)، فسیلزم حصولھ على جرعات إضافیة.   •
دّون الموعد التالي للقاح طفلك للتأكد من تلقیھ كامل اللقاحات وأنھ محمي تماًما.  •

لمزید من المعلومات:
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/before-during-after-shots.html  •

https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html  •
https://covid19vaccine.health.ny.gov/combatting-misinformation-about-covid-19-vaccines  •

تابع،


