
آیا واقعا اطفال حاال بھ واکسین نیاز دارند؟
بلی، خطر مصاب شدن بھ مرض کوید-١٩ تا فعال باال است. ھر قدر زودتر أطفال واکسین گردند، بھ ھمان اندازه حفاظت 

میشوند.

طفل ۵ - ١١ سال من کدام واکسین را خواھد گرفت؟
در کانادا اطفال سنین ۵-١١ سال مقدار کم واکسین فایزر- بایونتک میگیرند (١٠ مایکروگرام ، یک برسوم مقدار واکسین کھ بھ 

نوجوانان و بزرگ ساالن تطبیق میگردد). مقدار کم واکسین در أطفال مثمر واقع می گردد زیرا سیستم معافیتی أطفال قویتر 
  نسبت بھ بزرگ ساالن است. و اطفال باید دو بار واکسین گردند. 

آیا واکسین کوید-١٩ برای اطفال محفوظ و بدون خطر است؟
اداره صحت کانادا، تعداد زیاد ساینس دانان ومحققین شواھد موجوده طبی را بطور دقیق و محتاطانھ تحت مطالعھ قرار داده اند 

و ھیچ نوع تشویش عمده در مورد این واکسین ابراز نھ نموده اند. زیادتر عوارض جانبی واکسین کوید-١٩ مشابھ عوارض 
جانبی خفیف دیگر واکسین ھا بوده، مانند درد در ناحیھ واکسین شده، خستگی، درد اعضای بدن، سردردی، و تب ولرزه. این 

عوارض جانبی بعد از مدت چندین روز شفا میگردد واز بین میروند. 

در واقعات نادر یک تعداد نوجوانان و بزرگ ساالن التھاب عضلھ قلبی (مایوکاردیت) را بعد از گرفتن واکسین کوید-١٩ تجربھ 
نموده و یا ھم نزد شان التھاب پرده کھ سطح بیرونی قلب را پوشانیده (پیری کاردیت) گردیده است کھ اکثر این وقایع بعد از 
مدت چندین روز شفایاب گردیده اند. در مطالعات کھ باالی اطفال سنین ۵-١١ سال کھ واکسین کوید-١٩ را گرفتھ است ھیچ 
واقعھ مصابیت قلب دیده نھ شده. مصاب شدن بھ مرض کوید-١٩ امکان دارد بیشتر باعث التھاب شدن قلب نسبت بھ واکسین 

گردد. 

چرا طفل من واکسین کوید -١٩شود؟

واکسین در وقایھ طفل از مصاب شدن بھ مرض کوید-١٩کمک می کند.
واکسین انتشار مرض کوید-١٩ را کم کرده و جامعھ را حفاظت مینماید.

واکسین کوید-١٩ اطفال را کمک میکند تا در مکتب باقی بمانند و وقت خویش را با دوستان شان سپری کنند. طفل تانرا ھر قدر زودتر میتوانید 
واکسین نمایید.
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