ﭼرا طﻔل ﻣن واﮐﺳﯾن ﮐوﯾد ١٩-ﺷود؟
واﮐﺳﯾن در وﻗﺎﯾﮫ طﻔل از ﻣﺻﺎب ﺷدن ﺑﮫ ﻣرض ﮐوﯾد١٩-ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﮐﻧد.
واﮐﺳﯾن اﻧﺗﺷﺎر ﻣرض ﮐوﯾد ١٩-را ﮐم ﮐرده و ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺣﻔﺎظت ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد.

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

طﻔل  ١١ - ۵ﺳﺎل ﻣن ﮐدام واﮐﺳﯾن را ﺧواھد ﮔرﻓت؟
در ﮐﺎﻧﺎدا اطﻔﺎل ﺳﻧﯾن  ١١-۵ﺳﺎل ﻣﻘدار ﮐم واﮐﺳﯾن ﻓﺎﯾزر -ﺑﺎﯾوﻧﺗﮏ ﻣﯾﮕﯾرﻧد ) ١٠ﻣﺎﯾﮑروﮔرام  ،ﯾﮏ ﺑرﺳوم ﻣﻘدار واﮐﺳﯾن ﮐﮫ ﺑﮫ
ﻧوﺟواﻧﺎن و ﺑزرگ ﺳﺎﻻن ﺗطﺑﯾق ﻣﯾﮕردد( .ﻣﻘدار ﮐم واﮐﺳﯾن در أطﻔﺎل ﻣﺛﻣر واﻗﻊ ﻣﯽ ﮔردد زﯾرا ﺳﯾﺳﺗم ﻣﻌﺎﻓﯾﺗﯽ أطﻔﺎل ﻗوﯾﺗر
ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑزرگ ﺳﺎﻻن 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 ﺳﺎﻻن 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 ﺑﺎﻻی اطﻔﺎل ﺳﻧﯾن  ١١-۵ﺳﺎل 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.
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.
دﻗﯾق از  ٣دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢١

