إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول لقاحات كوفيد 19-لألطفال الذين تتراوح
ما (تم التحديث في )11-03-2021
أعمارهم بين  5و 11عا ً
س :ما هو اللقاح ال ُمص ََّرح به لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-11عا ًما؟
تم ترخيص نسخة األطفال من لقاح  COVID-19من فايزر للشباب الذين تتراوح أعمارهم من  5إلى  11عا ًما.
س :هل نسخة األطفال عبارة عن سلسلة من جرعتين؟
نعم .يجب إعطاء لقاح األطفال في جرعتين أساسيتين ،بفاصل  3أسابيع بينهما.
س :ما الفرق بين جرعة البالغين من فايزر وجرعة األطفال؟
جرعة األطفال هي ثلث الجرعة المخصصة لألشخاص من سن  12وما فوق .تبلغ جرعة اللقاح لألطفال من سن  12عا ًما
فما فوق  30ميكروغرا ًما من اللقاح .تبلغ جرعة األطفال  10ميكروغرام.
االختالفات بين جرعة لقاح كوفيد 19-للبالغين من فايزر وجرعة األطفال
لون غطاء القنينة
الجرعة
الجرعات لكل قنينة بعد التخفيف

من  12عا ًما وما فوق
بنفسجي
 30ميكروغرام
6

من  5إلى أقل من  12عا ًما
برتقالي
 10ميكروغرام
10

س :هل يمكن استخدام تركيبة البالغين لتطعيم األطفال من سن  5إلى  12عا ًما؟
ال ،يجب على مقدمي الرعاية استخدام تركيبة األطفال لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و .11كما يأتي لقاح األطفال
مع مجموعة أدوات مساعدة لألطفال.
س :أين يمكن تطعيم األطفال؟
بدأ توزيع الحصة األوليّة من لقاح فايزر لألطفال المخصصة للوالية في الشحن إلى والية أوريغون هذا األسبوع وسيستمر
األمر .في األسابيع القليلة المقبلة ،سيتم تجهيز الصيدليات والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ومكاتب األطباء وعيادات لقاح
كوفيد 19-الخاصة لتطعيم األطفال .اتصل بمقدم الرعاية المتابع لك أو استخدم خريطة محدد مواقع اللقاح بموقع ويب
ضا
 Get Vaccinated Oregonللعثور على مقدم رعاية قريب منك تتوفر لديه جرعات أطفال من فايزر .يمكنك أي ً
االتصال على الرقم .211

س :هل يمكن للصيدليات تطعيم األطفال دون سن 12؟
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أمرا يسمح لصيادلة والية أوريغون بإعطاء لقاحات كوفيد 19-ولقاحات اإلنفلونزا،
أصدر مدير الصحة العامة بالوالية ً
لألطفال حتى سن  3سنوات( .لقاح كوفيد 19-مصرح به حاليًا لألطفال من سن  5وما فوق) .سيتم تعويض الصيدليات التي
تقبل مرضى خطة أوريغون الصحية ( )OHPمقابل تطعيم األطفال حتى سن  3سنوات ضد اإلنفلونزا وحتى سن 5
سنوات لكوفيد.19-
س :ما هي اآلثار الجانبية التي تم تسجيلها؟
اآلثار الجانبية المسجلة هي نفسها للمراهقين والبالغين :بشكل عام ألم في موضع ال َح ْقن ،والتعب ،والصداع ،وآالم
العضالت .لم تظهر آثار جانبية نادرة مثل التهاب عضلة القلب في التجارب التي أجريت ألجل الحصول على تصريح
استخدام اللقاح ،ومن المتوقع أن تكون نادرة ،كما هو الحال في الفئات العمرية األكبر سنًا.
س :كيف تتم مقارنته بلقاح اإلنفلونزا من حيث الفعالية؟
وو ِج َد أنه
كال اللقاحين فعاالن للغاية في حماية األطفال من المرض .أنتج لقاح كوفيد 19-استجابات قوية لألجسام المضادة ُ
فعال بنسبة  ٪90.7في الوقاية من كوفيد 19-في األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 11عا ًما .يتغير لقاح اإلنفلونزا
كل عام للتكيُّف مع فيروسات اإلنفلونزا المنتشرة المتوقعة .تُقدّر فعاليته بنسبة  ٪40إلى  ٪60بين عامة السكان .وفقًا
لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCأظهرت دراسة أُجريت عام  2014أن لقاح اإلنفلونزا يقلل من خطر
دخول األطفال وحدة العناية المركزة والمرتبط باإلنفلونزا بنسبة  ٪74بنا ًء على بيانات  .2010-2012أظهرت دراسة
أُجريت عام  2017في مجلة “طب األطفال” أن التطعيم ضد اإلنفلونزا قلل من خطر الوفاة المرتبطة باإلنفلونزا بنسبة
 ٪51بين األطفال الذين يعانون من حاالت طبية مزمنة ومخاطر أعلى ،وبنسبة الثلثين ( )٪65بين األطفال األصحاء.
س :كيف يؤثر لقاح كوفيد 19-على األطفال الذين يعانون من حاالت موجودة مسبقًا؟
يتم تشجيع مقدمي الرعاية على تقييم سيناريوهات الحالة الطبية المحددة لألطفال الذين يعانون من حاالت موجودة مسبقًا بما
في ذلك اإلصابات السابقة بالتهاب عضلة القلب أو متالزمة التهاب أجهزة متعددة بالجسم  .MIS-Cبالنسبة لالعتبارات
السريرية لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCفيما يتعلق باستخدام التطعيم في هذه المجموعات يمكن العثور
عليها هنا.
س :هل هناك آثار جانبية طويلة األمد للقاح؟
لم تُظ ِهر البيانات المستمدة من تطعيم المراهقين وجود خطر كبير من اآلثار الجانبية طويلة المدى .تحدث جميع اآلثار
الجانبية للقاحات تقريبًا في غضون أيام قليلة وحتى ستة أسابيع على األكثر بعد التطعيم .لم تحدث حاالت وفاة أل ي أطفال
مصابين بالتهاب عضلة القلب بعد التطعيم بسبب هذا العَ َرض الجانبي النادر.
س :ما الذي يعنيه أن تكون حاصالً على تصريح استخدام طارئ مقابل اعتماد إدارة الغذاء والدواء األمريكية ()FDA؟
تصريح االستخدام الطارئ هو عملية يمكن من خاللها إلدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAأن تتيح التدابير المضادة أو
العالجات األخرى بشكل أسرع مقارنة بالعملية المنتظمة لغرض االستجابة لحالة طوارئ صحية عامة .يتم استخدام هذه
اآللية منذ عام  2001عندما تم منح تصريح استخدام لقاح الجمرة الخبيثة.
س :لماذا يجب أن أخاطر بإعطاء اللقاح لطفلي إذا كانت نسبة اإلصابة بكوفيد 19-عند األطفال منخفضة جدًا؟
أصبح كوفيد 19-أحد األسباب العشرة األولى للوفاة عند األطفال .يحمي التطعيم األطفال من األمراض الخطيرة ودخول
اعتبارا من  17أكتوبر  ،2021تم اإلبالغ عن  1.9مليون حالة إصابة بكوفيد-
المستشفى والوفاة .ففي الواليات المتحدة
ً
 ،19و 8300حالة دخول إلى المستشفى ذات صلة باإلصابة به ،و 2316حالة متالزمة التهاب أجهزة متعددة بالجسم عند
األطفال ،و 94حالة وفاة مرتبطة بكوفيد 19-في األطفال من سن  5حتى  11سنة .وفي والية أوريغون حتى  31أكتوبر
ي وفاة.
 ،2021تم اإلبالغ عن  26370حالة إصابة بكوفيد 19-و 240حالة دخول إلى المستشفى وحالت ّ
س :كم عدد األطفال من سن  5حتى  11عام الذين شاركوا في التجارب؟
أفادت مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCأن لقاح كوفيد 19-لألطفال من فايزر قد تمت دراسته في حوالي
 3100طفل تتراوح أعمارهم بين  5و 11عا ًما ،ولم يتم اكتشاف أ ي آثار جانبية خطيرة مرتبطة باللقاح في الدراسة
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الجارية .حتى اآلن في الواليات المتحدة ،تم تطعيم حوالي  ٪57من صغار السن الذين تتراوح أعمارهم بين  12و 15عا ًما
و ٪64ممن تتراوح أعمارهم بين  16و 17عا ًما بلقاح كوفيد 19-للبالغين من فايزر.
س :ما هو خطر اإلصابة بالتهاب عضلة القلب المرتبط باللقاح لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  5-11عا ًما؟
يُعتقد أن خطر اإلصابة بالتهاب عضلة القلب المرتبط باللقاح في هذه الفئة العمرية أقل من الخطر المالحظ في الفئات
ضا لخطر اإلصابة بالتهاب عضلة القلب المرتبط باللقاح هي المجموعة
العمرية األكبر سنًا .كانت المجموعة األكثر تعر ً
التي تلقت الجرعة الثانية من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 17عا ًما ،حيث كانت هناك حالة واحدة من بين كل
 14500شخص .كان الخطر أقل لدى الذكور من األعمار األخرى ،وأقل بكثير عند اإلناث .كان خطر اإلصابة بالتهاب
عضلة القلب بسبب عدوى كوفيد 19-أعلى بكثير.
س :هل يجب أن يتم تطعيم طفلي إذا كان مصابًا بالفعل بكوفيد19-؟
نعم .توفر المناعة الطبيعية بعض الحماية ولكنها ليست كاملة ،وال يزال هناك انتشار مستمر لكوفيد 19-في هذه الفئة
العمرية على الرغم من العدد األكبر من األطفال المصابين بالعدوى قبل ذلك؛ يوفر لقاح كوفيد 19-حماية إضافية مثبتة.
س :هل يمكن لطفلي الحصول على لقاح اإلنفلونزا ولقاح كوفيد في نفس الوقت؟
أمرا مه ًما ،كما أن إعطاء اللقاحات معًا لم ينتج عنه عمو ًما المزيد من اآلثار الجانبية أو تقليل
نعم .يعد التطعيم ضد كليهما ً
المناعة.
س :هل هناك تأثيرات طويلة األمد على األطفال الحاصلين على اللقاح؟ هل ستغير اللقاحات الحمض النووي DNAأو تؤثر
على األعضاء التناسلية؟
ال تؤثر اللقاحات على الحمض النوو ي  .DNAلم تُظهر البيانات المتعلقة بحصول العديد من النساء على لقاح كوفيد،19-
تأثيرا على الخصوبة أو احتمالية حدوث اإلجهاض.
بما في ذلك النساء الحوامل،
ً
س :هل سيكون لقاح األطفال متا ًحا بسهولة؟
من المتوقع أن يكون لدى والية أوريغون لقاح كاف لتحصين أطفال الوالية الذين تتراوح أعمارهم بين  5و 11عا ًما.
سيصل لقاح األطفال على دفعات ،مع وصول أول دفعة في  1نوفمبر إلى المراكز الصحية المؤهلة اتحاديًا وسلطات
الصحة العامة المحلية والصيدليات .نحن ندير المخصصات التي نتلقاها من الحكومة الفيدرالية لضمان حصول مقدمي
الرعاية على الكمية الالزمة لتوفير الجرعتين األولى والثانية لمرضاهم.
س :هل ستطلب المدارس حصول الطالب على لقاح كوفيد 19-أو اإلعفاء منه؟ وماذا عن موعد التصريح به بالكامل؟
إن اشتراط حصول الطالب على لقاح كوفيد 19-هو قرار يرجع للمنطقة المحلية التابعة لها المدرسة ،بغض النظر عما قد
تتطلبه هيئة صحة أوريغون  OHAأو توصي به على مستوى الوالية.
س :هل سيحصل أطباء األطفال على اللقاح؟
نعم ،نحن نشارك بنشاط مع أطباء األطفال وسيتوفر لقاح للكثير منهم ،إن لم يكن معظمهم ،وذلك على األرجح في األسبوع
الذ ي سيبدأ في  8نوفمبر .2021
س :هل الصيدليات قادرة على توفير اللقاحات لهذه الفئة العمرية؟
الصيدليات قادرة اآلن على إعطاء اللقاح لألطفال من سن  3سنوات فما فوق بلقاح اإلنفلونزا و 5سنوات فما فوق بلقاح
كوفيد .19-تتضمن خريطة محدد مواقع اللقاح بموقع ويب ) )Get Vaccinated Oregon (GVOالصيدليات التي
توفر جرعة لقاح األطفال (ال يمكن استخدام جرعة البالغين لمن هم في سن  12عا ًما فما فوق لألطفال دون سن  12عا ًما).
عنون
ستتمكن من البحث عن لقاح فايزر لألطفال في الجزء الخاص بعوامل االختيار في موقع ويب  GVOتحت القسم ال ُم َ
‘"( ’Vaccine Typesأنواع اللقاحات").
س :هل نعرف ما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات تعزيزية لألطفال من سن  5إلى  11عا ًما؟
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ليس هذه المرة .ستستمر مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCفي مراجعة البيانات عندما تصبح متاحة.
حاضرا أو يمكن أن يرافق القاصر شخص بالغ آخر (ِمثالً شقيق يبلغ من
ي القانوني
ً
س :هل يجب أن يكون أحد الوالدين/الوص ّ
العمر  18عا ًما أو أحد األجداد)؟
في والية أوريغون ،يُسمح لألطفال الذين تزيد أعمارهم عن  15عا ًما بالموافقة على الخدمات الطبية .سيحتاج األطفال دون
ي القانوني.
هذا العمر إلى موافقة أحد الوالدين أو الوص ّ
س :هل سيتم إجراء تغييرات على إرشادات مبادرة “استعداد المدراس وسالمة الطالب” ”RSSL؟
سيتم إجراء تحديثات على إطار عمل مرونة مبادرة  RSSLحيث تنفذ هيئة صحة أوريغون إرشادات وسبل دعم جديدة.
وهذا عمل مستمر وهذا هو الحال مع جميع التغييرات التي تؤثر على الطالب والموظفين.
س :هل يمكنني وضع طفلي في فصل دراسي "حاصل على اللقاح"؟
من المحتمل أال يكون هذا الخيار متا ًحا ألولياء األمور والطالب.
س :ماذا لو بلغ طفلي  12عا ًما بين جرعته األولى والثانية؟
في هذه الحالة ،يمكن إعطاء لقاح األطفال أو لقاح البالغين لكال الجرعتين.

بصيَغ بديلة كالترجمات أو الطباعة باألحرف
إمكانية الوصول إلى المستند :بإمكان هيئة صحة أوريغون أن توفّر معلومات ِ
الكبيرة أو طريقة برايل لألفراد ذو ي اإلعاقات أو األفراد الناطقين بلغةً أخرى غير اإلنجليزية .اتصل بوحدة اتصاالت كوفيد19-
على الرقم  ،1-971-673-2411الهاتف النصي ( )TTYعلى الرقم  711أو
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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