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   19واکسین های کووید 

 پیام های کلیدی    -ساله  11تا  5وقایه سازی برای اطفال 
    2021دسمبر  28صحیح از  

 پیامهای کلیدی  

 هستند.   19-ساله مستحق گرفتن واکسین کووید 11تا  5اکنون  اطفال   •

 ساله توصیه می کند.   11تا   5واکسین فایزر را برای اطفال ( ATAGIگروپ مشوره تکنالوجی آسترالیا در مصون سازی ) •

 برای اطفال در این گروپ سنی است.     19-واکسین فایزر کووید( TGAاین بر اساس تاییدیه موقت اداره محصوالت تداوی )  •

•  ATAGI  ساله و کالن تر  12له توصیه می کند که برابر با یک سوم دوز داده شده به اشخاص سا 5-11یک فرمول دوزی را برای اطفال

 است.  

   آغاز شود.   2022جنوری  10ساله از  11تا  5انتظار می رود که عرضه واکسین برای اطفال   •

واکسین ها از طریق داکترهای عمومی، فارمیسی ها، سازمان های صحت محلی کنترول شده بومی و مراکز وقایه سازی دولتی مناسب برای   •
های وقایه سازی برای جامعه، بشمول بعضی کلینیک ها در مکاتب ابتدایی، در ترم خانواده در دسترس خواهند بود.  همچنین بعضی از کلینیک

 خواهند داشت.    وجود 2022، 1

 

 ساله    11تا  5مصونیت واکسین برای اطفال 
 

•  TGA    وATAGI    شواهد کلینیکی و معلومات مربوط به مصونیت حاصل از آزمایش های کلینیکی واکسین هایmRNA    11تا    5در اطفال 
 ررسی کرده اند.  ساله و معلومات مربوط به دنیای واقعی از عرضه واکسین ایاالت متحده در این گروپ سنی را ب 

طفل بود، کدام تشویش مصونیت واکسین وجود نداشت و کدام عارضه جانبی جدی    3100در آزمایش کلینیکی واکسین فایزر، که بشمول    •
 شناسایی نشد.   

میلیون طفل قبالً اولین دوز    5ساله در ایاالت متحده )آمریکا( تجویز می شود و تقریباً    11تا    5این واکسین ها در حال حاضر برای اطفال     •
 خود را گرفته اند.  پروگرام ها در کانادا، اروپا، اسرائیل و کشورهای دیگر در حال شروع هستند.  

•   AusVaxSafety    .نظارت مداوم و جامع بر مصونیت واکسین را در جامعه آسترالیا انجام می دهد 

 

 وقایه سازی برای اطفال دارای معیوبیت یا ملزومات خاص    
 

جزئی داشته    مسائل رفتاریگزینه ها و حمایت های قابل دسترس برای اطفالی که ممکن است اضطراب خفیفی در مورد وقایه سازی یا       •
 پالن شده است.   اوتیسم و/یا مسائل حسیباشند، و همچنین اطفال دارای ناتوانی های انکشافی، 

 .پیچکاری شدیدتر در دسترس خواهد بودهمچنین خدماتی برای اطفال مصاب به فوبیای  •

 

     ساله   11تا  5فواید وقایه سازی برای اطفال    
 

 خواهند گرفت.   COVID-19اطفالی که وقایه می شوند محافظت مستقیم در برابر   •

ئم شدیدی را تجربه کنند،  احتمال کمتری نسبت به کالنساالن دارند که عال  19-در حالی که اطفال و جوانان  در صورت مصاب شدن به کووید •
 شود. این بشمول اطفالی با بعضی شرایط از قبل موجود، مانند چاقی، سندرم داون، یا فلج مغزی می   -توانند بسیار مریض شوند  بعضی بازهم می 

داشته باشند   Long-COVIDبعضی از اطفال و نوجوانان نیز ممکن است عالئم مزمن را بیش از یک یا دو ماه پس از عفونت کووید به نام   •
 توان از طریق وقایه سازی از آن جلوگیری کرد.  که می 

https://ausvaxsafety.org.au/our-work/covid-19-vaccine-safety-surveillance
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وقایه سازی از انتقال آن به سایر اطفال و گروپ های سنی کالن تر، بشمول اعضای خانواده که    -را منتقل کنند    19-اطفال می توانند کووید   •
 ممکن است در معرض خطر کالن تری هستند، مانند پدرکالن و مادرکالن، جلوگیری کند.   

این به اطفال کمک می کند تا بیشتر   -احتمال بسته شدن مکاتب در آینده کمتر است  وقایه سازی اطفال خردتر همچنین به این معنی است که   •
      یادگیری حضوری، زمان بازی، اشتراک در فعالیت های مختلف و بودن با دوستان شان داشته باشند.  

 

 عوارض جانبی وقایه سازی برای اطفال خردسال    
 

 ساله مصون و موثر است.    5-11واکسین فایزر برای اطفال  •

 همه واکسین ها مانند هر دوای دیگری دارای عوارض جانبی هستند. عوارض جانبی جدی تر خیلی نادر است.  •

د.   اینها معموالً  ممکن است اطفال  پس از واکسین فایزر عوارض جانبی شایع و مورد انتظار مانند بازو درد، سردرد و ماندگی را تجربه کنن  •
 صرف به تداوی با پاراستامول ضرورت دارند و اطفال به ندرت ضرورت به مراجعه به داکتر برای تداوی دارند.    

هفته اول رخ می دهد، بدون اینکه کدام گونه عارضه جانبی طوالنی مدت از واکسین   8تا    6اکثر عوارض جانبی پس از واکسین ها در اوایل   •
 داشته باشد.      وجود mRNAهای 

مورد استفاده در آسترالیا   COVID-19کدام مدرک علمی مبنی بر تأثیر واکسین ها بر باروری آینده وجود ندارد و هیچ یک از واکسین های   •
 باعث عقیم سازی/ناباروری نمی شود.  

 

 

 معلومات و منابع بیشتر  
 

 ساله | وزارت صحت دولت آسترالیا  11تا  5فایزر در اطفال  19-در مورد استفاده از واکسین کووید ATAGIتوصیه های  •

• TGA ساله تأیید می کند | وزارت صحت دولت آسترالیا    11تا  5فایزر را برای اطفال   19-به طور موقت واکسین کووید 
  پادکست شفاخانه رویال چیلدرن   •
   منبع اوتیسم   - Amaze  - 19-یادادشت های های اجتماعی وقایه سازی کووید  •

• VaxFACTS  –  19سواالت متداول در مورد وقایه سازی-COVID     
منابع صحت روحی برای والدین و خانواده ها | ویروس       معلومات وقایه سازی اطفال و نوجوانان | ویروس کرونا ویکتوریا •

 کرونا ویکتوریا 
 منابع صحت روحی برای والدین و خانواده ها | ویروس کرونا ویکتوریا    •

 

 

 

  13 36 77به نمبر  National Relayدر صورت ضرورت با استفاده از خدمات  1300651160برای دریافت این سند به شکل دیگر با نمبر تلفون   •

 ایمیل بفرستید.  COVIDvaccination@dhhs.vic.gov.auدر تماس شوید، و یا به  
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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/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/
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