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 19- قاحات كوفيدل

 الرسائل الرئيسية  -عاماً  11-5التطعيم لألطفال بعمر 
 2021ديسمبر/كانون األول   28سارية اعتباراً من 

 الرسائل الرئيسية 

 أصبحوا  11- 5األطفال بعمر  •
ً
ن للتطعيم ضد كوفيداآلن  عاما  . 19-مؤهلي 

ن   • التحصي  المعنية  الية  األستر الفنية  االستشارية  المجموعة    Australian Technical Advisory Group on Immunisation (ATAGI)توصي 

.  11- 5لألطفال بعمر  Pfizerفايزر  بلقاح
ً
 عاما

العالجية   • السلع  إدارة  من  المؤقتة  الموافقة  عىل  ذلك  فايزر    Therapeutic Goods Administration (TGA)يستند  لقاح     Pfizerعىل 

ي هذه  19- كوفيد ضد
 العمرية.   الفئةلألطفال فن

كيب جرعة لألطفال بعمر  ATAGIتوصي مجموعة  •  تعادل ثلث الجرعة المعطاة لألشخاص بعمر  11- 5بتر
ً
.  ع  12عاما  وأكتر

ً
 اما

 من  11-5من المتوقع أن يبدأ تطعيم األطفال بعمر  •
ً
 اعتبارا

ً
ي  10عاما

   . 2022يناير/كانون الثانن

ن   • األصليي  للسكان  المجتمعية  الصحية  والمنظمات  والصيدليات  المشاركة  العامة  العيادات  خالل  من  اللقاح   Aboriginal Controlledسيتوفر 

Community Health Organisations  بعض عيادات التطعيم المجتمعية، بما 
ً
ي  ومراكز التطعيم المالئمة لألرسة بالوالية. كما ستكون هناك أيضا

فن

ي المدارس االبتدائية، خالل الفصل الدراسي األول 
 .  2022ذلك فن

 

ً  11-5سالمة اللقاح لألطفال بعمر   عاما
 

 وبيانات واقعية من   11-5لألطفال بعمر    mRNAبمراجعة األدلة الرسيرية وبيانات السالمة من التجارب الرسيرية للقاحات    ATAGIو  TGAقامت   •
ً
عاما

ي الواليات المتحدة.  
 تطعيمات هذه المجموعة العمرية فن

ي التجربة الرسيرية للقاح فايزر   •
ي شملت    Pfizerفن

، لم    3,100والتر
ً
أي آثار جانبية    تشخيصسالمة اللقاح ولم يتم  كن هناك أي مخاوف بشأن  تطفال

ة.    خطت 

ي الواليات المتحدة، حيث تلقر ما يقرب من    11-5ويتم بالفعل إعطاء اللقاحات لألطفال بعمر   •
 فن
ً
ن طفل الجرعة األوىل بالفعل  5عاما ، مع بدء  ماليي 

امج  ي كندا وأوروبا وإرسائيل وأماكن أخرى. المماثلة  التر
 فن

جري •
ُ
.   AusVaxSafety  ت اىلي

ي المجتمع األستر
 مراقبة مستمرة وشاملة لسالمة اللقاحات فن

 

 تطعيم األطفال ذوي اإلعاقة أو ذوي االحتياجات الخاصة 
 

بسيطة،    مشاكل سلوكية بشأن التطعيم أو    طفيفة   مخاوف كون لديهم  تصول عليه لألطفال الذين قد  يتم التخطيط للخيارات والدعم الذي يمكن الح •

ي النمو 
  التوحد أو مشاكل حسية.  و أوكذلك األطفال الذين يعانون من إعاقات فن

 خدمات لألطفال الذين يعانون من خوف شديد من اإلبر.  •
ً
 كما ستتوفر أيضا

 

 عاماً.  11-5فوائد التطعيم لألطفال بعمر 
 

ة ضد كوفيد •  .  19-سيحصل األطفال الذين تم تطعيمهم عىل حماية مبارسر

https://ausvaxsafety.org.au/our-work/covid-19-vaccine-safety-surveillance


 2 الرسائل الرئيسية    -عاماً  11- 5التطعيم لألطفال بعمر 

 

OFFICIAL 

ي حال اإلصابة بكوفيد •
ي أن يتعرضوا ألعراض شديدة فن

ن فن ، إال أن البعض منهم قد  19-وبينما األطفال والشباب اليافعون هم أقل عرضة مقارنة بالبالغي 

، مثل السمنة المفرطة أو متالزمة داون أو الشلل الدم -يمرض بشدة 
ً
. وهذا يشمل األطفال الذين يعانون من حاالت معينة موجودة مسبقا ي

 اغن

 بأعراض مزمنة، بعد أكتر من شهر أو شهرين من اإلصابة بعدوى   •
ً
وهي ما يسىم كوفيد طويل ،  COVIDيمكن أن يصاب بعض األطفال والمراهقون أيضا

ي يمكن تجنبها من خالل التطعيم.  ، Long-COVIDاألمد 
 والتر

ي ذلك أفراد األرسة الذين  سيمنع التطعيم انتقال العدوى إىل األ   -  19-يمكن لألطفال نقل عدوى كوفيد  •
، بما فن

ً
طفال اآلخرين والفئات العمرية األكتر سنا

 قد يكونون أكتر عرضة لخطر اإلصابة، مثل األجداد. 

 أن هناك   •
ً
ي أيضا

 يعتن
ً
 تطعيم األطفال األصغر سنا

ً
ي   تقليال
ي المستقبل    فن

ي الحصول عىل المزيد من الت  -فرص إغالق المدارس فن
علم وهذا سيساعد األطفال فن

ي أنشطة مختلفة، والتواجد مع أصدقائهم.  
 لوجه، ووقت اللعب، والمشاركة فن

ً
 وجها

 

 اآلثار الجانبية للتطعيم لدى األطفال الصغار 
 

.    11-5آمن وفعال لالستخدام لألطفال بعمر   Pfizerلقاح فايزر  •
ً
 عاما

  حالها حالجميع اللقاحات،  •
ً
 . أي دواء آخر، لها آثار جانبية. اآلثار الجانبية األكتر خطورة نادرة جدا

ي لقاحات فايزر   •
ي األطفال من آثار جانبية شائعة ومتوقعة بعد تلقر

ي الذراع والصداع والتعب. عادة ما تحتاج تلك اآلثار   ،Pfizerيمكن أن يعانن
مثل ألم فن

 ما يح
ً
ي العالج. إىل العالج بالباراسيتامول فقط، ونادرا

 تاج األطفال إىل زيارة الطبيب لتلقر

ي وقت مبكر خالل األسابيع   •
 .  mRNA األوىل، مع عدم وجود آثار جانبية طويلة األمد متوقعة من لقاحات  8-6تحدث غالبية اآلثار الجانبية بعد اللقاحات فن

المستقبل • ي 
فن الخصوبة  عىل  تؤثر  اللقاحات  أن  عىل  علىمي  دليل  يوجد  يسبب    ،ال  كوفيدوال  لقاحات  من  اليا   19-أي  أستر ي 

فن المستخدمة 

 .الخصوبة انعدام/ العقم

 

 

 المزيد من المعلومات والمصادر 
 

ن  19-ضد كوفيد  Pfizerبشأن استخدام لقاح فايزر  ATAGIتوصيات مجموعة  • اوح أعمارهم بي    11إىل  5لألطفال الذين تتر
ً
ي  عاما

 | وزارة الصحة فن

الية   الحكومة األستر

 عىل لقاح فايزر  TGAتوافق  •
ً
ن  19- ضد كوفيد Pfizerمؤقتا اوح أعمارهم بي  الية  11و  5لألطفال الذين تتر ي الحكومة األستر

 | وزارة الصحة فن
ً
 عاما

   Royal Children’s Hospitalبودكاست مستشقن األطفال الملكي  •

  Autism -Amazeمصدر  - 19-ص اجتماعية للتطعيم ضد كوفيد نصو  •

• VaxFACTS  - 19- األسئلة الشائعة حول التطعيم ضد كوفيد 

ن |  •  Coronavirus Victoriaمعلومات التطعيم لألطفال والمراهقي 

 Coronavirus Victoriaالصحة النفسية للوالدين والعائالت | مصادر  •

 

 

 

 بالرقم  •
ً
عند   13 36 77، لخدمة التحويل الوطنية (للصم والبكم) استخدم رقم 1300 651 160للحصول عىل المستند بصيغة أخرى، اتصل هاتفيا

ي 
ونن يد اإللكتر  COVIDvaccination@health.vic.gov.auالحاجة، أو بالتر
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https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-pfizer-covid-19-vaccine-use-in-children-aged-5-to-11-years
https://www.health.gov.au/resources/publications/atagi-recommendations-on-pfizer-covid-19-vaccine-use-in-children-aged-5-to-11-years
https://www.health.gov.au/news/tga-provisionally-approves-pfizer-covid-19-vaccine-for-5-to-11-year-olds#:~:text=The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA,olds%20on%205%20December%202021.&text=5%20December%202021-,The%20Therapeutic%20Goods%20Administration%20(TGA)%20provisionally%20approved%20the%20Comirnaty%20Paediatric,olds%20on%205%20December%202021.
https://www.rch.org.au/kidsinfo/Podcast/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/Podcast/
https://www.rch.org.au/kidsinfo/Podcast/
https://www.amaze.org.au/support/resources/covid-19-vaccination-social-scripts/
https://www.amaze.org.au/support/resources/covid-19-vaccination-social-scripts/
https://www.vaxfacts.org.au/
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/vaccination-information-children-and-teenagers
https://www.coronavirus.vic.gov.au/mental-health-resources-parents-and-families
https://www.coronavirus.vic.gov.au/mental-health-resources-parents-and-families
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