
کودکان باید ۲ دوز واکسن Pfizer-BioNTech دریافت کنند. برای 	 
کودکانی که دارای نقص ایمنی هستند سه دوز توصیه می شود. دوز 

دوم باید ۳ هفته یا بیشتر پس از اولین دوز باشد.

این دوز کمتر از دوز دریافتی نوجوانان و بزرگساالن است، اما واکسن 	 
یکسان است.

چه توصیه ای درخصوص واکسیناسیون کووید۱۹- برای 
کودکان ۵ تا ۱۱ ساله وجود دارد؟

بله! امکان ابتالی مجدد پس از مبتال شدن به کووید۱۹ وجود دارد. 	 

واکسینه شدن پس از مبتال شدن به کووید۱۹ باعث می شود کودکتان 	 
سطح ایمنی باالتری داشته باشد. 

اگر فرزندم قبالً به کووید۱۹ مبتال شده باشد، آیا باید 
واکسینه شود؟

بیش از ۶ میلیون کودک در ایاالت متحده به کووید۱۹ مبتال شده اند. اکثر 	 
موارد ابتال خفیف هستند و کودکان به طور کامل بهبود می یابند. اما برخی از 
کودکان شدیداً بیمار شدند و حتی در اثر کووید۱۹ جان خود را از دست دادند.

کودکانی که بیماری خفیف یا شدیدی دارند ممکن است به »کووید طوالنی 	 
مدت« مبتال شوند که در آن عفونت باعث مشکالت سالمتی طوالنی مدت 

می شود.

حتی اگر بیماری کودک شما شدید نشود، ممکن است به راحتی کووید۱۹- 	 
را به دیگران سرایت دهد و حضور در مدرسه و سایر فعالیت ها را از دست 

بدهد!
واکسن ها به این دلیل مهم هستند که اطمینان حاصل شود کودکان می توانند 	 

در مدرسه و فعالیت ها حضور پیدا کنند، ورزش کنند و دوستان خود را 
ببینند!

شنیده ام که کووید-۱۹ روی بچه ها تأثیر زیادی نمی گذارد، 
چرا باید فرزندم را واکسینه کنم؟ 

بله. واکسن Pfizer-BioNTech در یک کارآزمایی بالینی روی بیش 	 
از ۲۲۰۰ کودک مورد مطالعه قرار گرفته است. 

در این کارآزمایی بالینی، واکسن در پیشگیری از موارد ابتالی 	 
عالمت دار کووید۱۹- به میزان ۹۰ درصد مؤثر بود. هیچ گونه 

عوارض جانبی جدی مشاهده نشد. 

بیش از ۴٫۸ میلیون کودک ۵ تا ۱۱ ساله حداقل یک دوز را به طور 	 
ایمن دریافت کرده اند.

آیا واکسن کووید۱۹- برای کودکان ۵ تا ۱۱ ساله موثر و 
ایمن است؟

CDC توصیه می کند در مناطقی که موارد ابتال به کووید زیاد است، 	 
حتی اگر واکسینه شده اید بازهم از ماسک استفاده کنید.

شهرها، مدارس و مشاغل مختلف ممکن است قوانین خاص خود را 	 
درباره ماسک زدن داشته باشند. بهتر است به توصیه های محلی و 

ایالتی در مورد شرایط استفاده از ماسک توجه کنید.

آیا کودک من پس از زدن واکسن باید همچنان ماسک بزند؟

خیر. واکسن های کووید۱۹ کارآزمایی های بالینی دقیق و فرآیند تأیید 	 
FDA را پشت سر گذاشته اند. هیچ مرحله ای در تأیید آن ها حذف نشده 

است.

دانشمندان چندین دهه بر روی فناوری این گونه واکسن ها کار کرده اند. 	 
قبل از شروع این همه گیری، ما داده های مهم زیادی در اختیار داشتیم.

شنیده ام که این واکسن ها به سرعت ساخته شده اند. آیا الزم 
است از زدن این واکسن برای فرزندم نگران باشم؟

واکسیناسیون درباره  مهم   اطالعات 
 کووید۱۹

برای کودکان ۵ تا ۱۱ ساله
Farsiژانویه ۲۰۲۲ 



درصورت داشتن شرایط زیر با پزشک فرزندتان مشورت کنید:
فرزندتان نسبت به ترکیبات واکسن کووید۱۹ واکنش آلرژیک 	 

داشته است 
فرزندتان بیماری دیگری دارد که شما را درباره واکسینه 	 

کردن او نگران می کند. 
در بیشتر موارد، می توان کودکان مبتال به آلرژی شدید را بدون خطر 

واکسینه کرد.

فرزند من آلرژی شدید دارد. آیا با وجود این مسئله 
شود؟ واکسینه  می تواند 

واکسن کووید۱۹ سیستم ایمنی را فعال می کند تا ویروس را در آینده 
شناسایی کند.

دوز واکسن بر اساس بلوغ سیستم ایمنی کودک شما است که با سن او 	 
مرتبط است.

این دوز بر اساس اندازه بدن نیست. 	 

به همین دلیل سن کودک مهم است نه جثه او.	 

اگر جثه فرزندم نسبت به سنش بزرگ تر باشد چه شرایطی 
وجود دارد؟ آیا باید دوز مخصوص نوجوانان را دریافت کند؟

کجا می  توانم کودکم را واکسینه کنم؟

مشخص شده است که عفونت کووید باعث التهاب قلب می شود که 	 
عارضه ای به نام میوکاردیت است.

با زدن واکسن های کوویدmRNA ۱۹، میوکاردیت در تعداد کمی از 	 
افراد اتفاق افتاده است. این عارضه بسیار نادر است اما در برخی از 

کودکان رخ داده است.

صرف نظر از سن یا عوامل خطر، در مقایسه با بیماری کووید۱۹، 	 
خطر ابتال به میوکاردیت با انجام واکسیناسیون کمتر است )و شدت 

کمتری دارد(.

آیا باید در مورد مشکالت قلبی به عنوان عارضه جانبی 
واکسن نگران باشم؟

کلینیک های واکسن عمومی و »رایگان«. همه واکسن ها توسط پزشکان 
متخصص تزریق می شوند!

 	 Downtown Worcester Public Library, 3 Salem Square

چهارشنبه ها از ساعت ۱۱ صبح تا ۷ بعدازظهر	 
شنبه ها از ساعت ۱۱ صبح تا ۵ بعدازظهر	 

Contact: umwprc@umassmed.edu

نباید صبر کنید. متخصصان اطفال توصیه می کنند فرزند شما در اسرع 
وقت واکسن کووید۱۹ را دریافت کند. منتظر ماندن برای واکسیناسیون 
فرزندتان باعث می شود او برای مدت طوالنی در برابر کووید۱۹ بدون 

فرزند من تقریبا ۱۲ سال دارد. آیا باید منتظر بمانم تا دوز 
اطالعات بیشتر:نوجوانان و بزرگساالن را برای او دریافت کنم؟

CDC.worcesterma.govmass.gov

عوارض جانبی واکنش های طبیعی بدن به واکسن است. این 	 
عوارض نشان می دهد که سیستم ایمنی کودک شما کاری را که 

باید انجام می دهد.

شایع ترین عارضه جانبی قرمزی و تورم در محل تزریق است.	 

برخی از کودکان همچنین ممکن است دچار احساس خستگی، 	 
سردرد، درد عضالت و/یا مفاصل، تب و لرز، تورم غدد 

لنفاوی، حالت تهوع و کاهش اشتها شوند.

ما از تجربه سال ها تحقیقات درباره واکسن می دانیم که اگر قرار 	 
باشد واکنش آلرژیک رخ دهد، این واکنش بالفاصله پس از 

واکسیناسیون اتفاق می افتد.

پزشکان متخصص در همه کلینیک های واکسن حضور دارند تا 	 
اقدام الزم را نسبت به واکنش های آلرژیک انجام دهند. کودکان 

باید ۱۵ دقیقه پس از تزریق واکسن در محل منتظر بمانند.

عوارض جانبی احتمالی واکسن کووید۱۹ برای فرزندم چه 
چیزهای خواهد بود؟
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