ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﻟﻘﺎﺡ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ؟

ﻟﻘﺎﺣﺎﺕ ﻛﻮﻓﻴﺪ ١٩-ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻭﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ.
ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﻣﻦ ﻳﺨﺘﻠﻄﻮﻥ ﺑﻬﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺃﻭﻟﻮﻳﺔ ﻛﺒﺮﻯ.

يساعدنا أبطال اللقاح الخارقون يف هذه املهمة!

ميكن ألي شخص يبلغ من العمر  ٥سنوات أو أكرث أخذ اللقاح .الحصول عىل لقاح كوفيد ١٩-آمن ونويص كل من ميكنه
الحصول عليه بأخذه حتى يف حالة اإلصابة بفريوس كوفيد ١٩-يف السابق!
ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺃﺩﻉ ﻃﻔﻠﻲ ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻠﻘﺎﺡ؟

•يقي لقاح كوفيد ١٩-األطفال من املرض الشديد الذي قد يسببه فريوس كوفيد .١٩-يساعد اللقاح أيضاً عىل متكينهم من االستمرار يف الذهاب إىل
املدرسة ومراكز رعاية األطفال والقيام باألنشطة املختلفة.
•عندما يتم تلقيح الطفل ضد كوفيد ،١٩-تكون هناك احتاملية أقل لحدوث نتائج خطرية من كوفيد ١٩-للطفل ومن حوله من أفراد العائلة واألصدقاء.

ﻛﻴﻒ ﻭﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻃﻔﻠﻲ؟
•يسهل الوصول إىل لقاحات كوفيد .١٩-جميع عياداتنا املجتمعية مفتوحة ألي طفل يف سن  ٥سنوات أو أكرث للحصول عىل الجرعة األوىل أو الثانية .ال
حاجة ملوعد مسبق!
•ميكن للوالدين حجز موعد باستخدام هذا املوقعOntario.ca/BookVaccine :
•يتم فتح املزيد من العيادات يف األحياء السكنية بالقرب منك .وبدأت مجموعة جديدة من عيادات املدارس خارج أوقات الدوام املدريس يف
 ۲۱يناير  .۲۰۲۲ميكنك الحصول عىل مزيد من املعلومات هنا OttawaPublicHealth.ca/ChildCovid19Vaccine.
•العديد من الصيدليات ترحب أيضاً بالبالغني من العمر  ٥سنوات أو أكرث للحصول عىل اللقاح
ﺍﻟﻤﻠﻘِﺣﻮﻥ ﻣﺪﺭﺑﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻟﻸﻃﻔﺎﻝ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﺢ .ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺍﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺘﻚ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺪﻋﻢ ﻟﻄﻔﻠﻚ.

ﻣﺘﻰ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﻃﻔﻠﻲ ﺇﻟﻰ ﺟﺮﻋﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ؟
•تويص دائرة الصحة العامة بأوتاوا باالنتظار مثانية أسابيع بني الجرعة األوىل والثانية من لقاح  mRNAكوفيد (١٩-فايزر /موديرنا)
•تكون الحامية أقوى وتستمر لفرتة أطول عندما يتم فصل الجرعتني األوىل والثانية عن بعضهام البعض.
•ميكن لطفلك الحصول عىل الجرعة الثانية بعد  ۲۱يوماً من تلقي الجرعة األوىل إن كنت تفضل ذلك عن طريق تقديم موافقة مبنية عىل معرفة يف
إحدى عياداتنا أو عن طريق االتصال باملقاطعة عىل 1-833-943-3900

ﺃﻳﻦ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ؟
ﺍﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺇﺟﺎﺑﺎﺕ ﻷﺳﺌﻠﺘﻚ ﻓﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺟﻴﺪﺓ .ﺗﻘﺪﻡ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﻭﺗﺎﻭﺍ ﻭﻣﺴﺘﺸﻔﻰ  CHEOﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﻣﻘﺪﻣﻲ
ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺋﻼﺕkidshealthfirst.ca ، cheo.on.ca ، OttawaPublicHealth.ca/ChildCovid19Vaccine.
ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻨﺎ ﻭﺍﻟﺘﺤﺪﺙ ﺇﻟﻰ ﻣﻤﺮﺿﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻗﻢ 613-580-6744
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