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 دليل متلقي اللقاح للعبوات ذات األغطية البرتقالية

 91-آلباء األطفال الذين سيتم تطعيمهم بلقاح فايزر بيونتيك كوفيد دليل متلقي اللقاح

 .9-كوف-( الذي يسببه الفيروس سارس91-)كوفيد 9191اإلصابة بمرض الكورونا لمنع  91-بيونتيك كوفيد-سيتم تطعيم طفلك بلقاح فايزر 

 .91-بيونتيك كوفيد-سيساعدك هذا الدليل على فهم مخاطر ومزايا لقاح فايزر

 اقرأ هذا الدليل بعناية قبل تطعيم طفلك، ألنه يحتوي على المعلومات المهمة التي يجب أن تعرفها. 

  فربما تضطر لقراءته مرة أخرى.ابِق على هذا الدليل معك؛ 

 .إذا كان لديك أي استفسارات، اسأل طبيبك أو الصيدلي أو طاقم التمريض 

  إذا ظهر على طفلك أي أعراض، تحدث مع طبيبك أو الصيدلي أو أحد أفراد طاقم التمريض. سيساعدك هذا الدليل على معرفة
 األعراض الجانبية المحتملة للقاح.

 .عليه من قِبل اإلدارة التنفيذية لليقظة الدوائية بهيئة الدواء والغذاء السعوديةهذا الدليل ُمصدق 

 ؟91-ما هو مرض كوفيد

 عن طريق مخالطة  91-يتعرض طفلك للعدوى بمرض كوفيد. قد 9-كوف-هو مرض يسببه فيروس السارس 91-كوفيد
على أعضاء أخرى في الجسم. قام هو باألساس مرض تنفسي يمكن أن يؤثر  91-شخص مصاب بالفيروس. إن كوفيد

 بالتبليغ عن كثير من األعراض، منها الخفيف ومنها الحاد. بالمرض المصابون

  يوماً بعد التعرض للفيروس، وتتضمن الحمى أو الرعشة والكحة وعدم القدرة  91تبدأ األعراض بالظهور من يومين إلى
م والتذوق وألم الحلق واحتقال األنف والغثيان والقيء على التنفس واإلعياء وآالم العضالت والصداع وفقدان الش

   واإلسهال.

 ؟91-بيونتيك كوفيد-ما هو لقاح فايزر

الذي يسببه  91-يعتمد اللقاع على نوع من أنواع الحمض الريبوزي للفيروس، لتنشيط المناعة ومنع اإلصابة بمرض كوفيد •
 .9-كوف-الفيروس سارس

 سنوات. 5سنة. ال يمكن إعطاء اللقاح لألفراد أصغر من  99سنوات إلى  5 يتم إعطاء اللقاح لألفراد من عمر •
-وفيدبيونتيك ك-لقاحاً بتركيب مختلف وتحضير مختلف للقاح فايزرسنة، يستخدم  91سنة إلى  99بالنسبِة للمراهقين من عمر  •

91.  

 ما الذي يجب أن تعرفه قبل أن يأخذ طفلك اللقاح؟

 في حاالت الحساسية ألي من المواد المستخدمة في صنعه. المعتمد على الحمض الريبوزي  91-ال يجب إعطاء لقاح كوفيد •
 الطفح الجلدي المسبب للحكة وضيق التنفس وتورم الوجه واللسان. تتضمن عالمات الحساسية •
طوارئ إذا ظهر عليه أية أعراض للحساسية، تواصل مع طبيبك أو مقدم الخدمة الصحية على الفور أو خذ طفلك ألقرب غرفة  •

 فمن الممكن أن تكون خطيرة.

 ؟91-بيونتيك كوفيد-ماذا يجب أن تبلغ الشخص الذي سيقدم اللقاح لطفلك ، قبل أن يحصل على لقاح فايزر   

 يجب أن تبلغ الشخص الذي سيقوم بإعطاء اللقاح لطفلك كل شيء يخص حالته الصحية، يتضمن ذلك: 

 من أي شيء الحساسية. 

 وجود التهاب بعضلة القلب أو الغشاء المبطن للقلب. 

 الحمى. 

 نقص المناعة أو أخذ األدوية التي تؤثر على الجهاز المناعي. 

 91-إذا قام بأخذ لقاح آخر لمرض كوفيد. 

  ً  .األدوية التي أخذها حديثاً أو التي يأخذها اآلن أو األدوية التي من الممكن أن يأخذها قريبا

 ان لديه سيولة بالدم أو يتعاطى أدوية تزيد من سيولة الدم.إذا ك 

 .إذا كان قد تعرض من قبل لحالة إغماء بعد أخذ أي حقن 
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 كيف يتم إعطاء اللقاح؟

مل،  1.9في الجزء العضلي من الذراع العليا على جرعتين، تحتوي كل منهما على  91-بيونتيك كوفيد-يتم إعطاء اللقاح فايزر
 سنة. 99سنوات إلى  5ثالثة أسابيع، لألفراد من عمر ويفصل بينهما 

 ما الذي يجب فعله بعد التطعيم؟

دقيقة بعد اللقاح، على أن تطول تلك المدة بعد الفحص الطبي. هناك فرصة مستبعدة ألن يسبب  95يجب عليك مراقبة طفلك لمدة 
 رد فعل مناعي حاد "حساسية". 91-بيونتيك كوفيد-اللقاح فايزر

 قد تصل إلى ساعة واحدة. 91-بيونتيك كوفيد-ما يحدث رد الفعل المناعي الحاد أو الحساسية بعد دقائق قليل من أخذ اللقاح فايزرغالباً 

 عالمات حدوث الحساسية الحادة

 .صعوبة التنفس وتورم الوجه والحلق 

 .سرعة ضربات القلب والطفح الجلدي في أنحاء الجسم كافة 

 الضعف.الدوخة و 

  91-بيونتيك كوفيد-تأخذ طفلك لمقدم الخدمة الصحية فوراً إذا ظهر عليه أي من تلك األعراض بعد تلقي لقاح فايزريجب أن: 

 .ألم الصدر 

 .ضيق التنفس 

 .تسارع ضربات القلب أو اضطرابها، أو قوتها 

 مع اللقاحات األخرى؟ 91-بيونتيك كوفيد-هل من الممكن أن يتلقى طفلك لقاح فايزر

مع لقاحات أخرى، عليك مناقشة ذلك مع الطبيب المتخصص في  91-إعطاء طفلك لقاح فايزر بيونتك كوفيد إذا كنت تنوي
 عالج طفلك.

 مع اللقاحات األخرى. 91-بيونتيك كوفيد-ليست هناك أي معلومات عن استخدام لقاح فايزر

  ؟91-بيونتيك كوفيد-ما هي األعراض الجانبية الممكن ظهورها للقاح فايزر

 من الممكن أن يسبب أعراض جانبية، برغم أنها ال تحدث لجميع األفراد الذين يتلقونه. 91-بيونتيك كوفيد-للقاحات، لقاح فايزرككل ا

  :91-بيونتيك كوفيد-من األعراض الجانبية التي تم اإلبالغ عنها من متلقي لقاح فايزر

 آثار جانبية شائعة جدا

  في موضع الحقن والتورم واالحمراراأللم 

 اإلعياء 

 الصداع 

 ألم العضالت 

 ألم بالذراع 

  بالتعبالشعور 

 الحمى والرعشة 

 ألم المفاصل 

 اإلسهال 

 الحمى 
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 أشخاص. 91من كل  9قد يؤثر على ما يصل إلى الشائعة: اآلثار الجانبية 

 احمرار موضع الحقن 

 الغثيان 

 القيء 

 شخص 911من كل  9اآلثار الجانبية غير الشائعة: قد تؤثر على ما يصل إلى 

 )تضخم الغدد الليمفاوية )لوحظ أكثر بعد جرعة التعزيز 

 الشعور بتوعك 

 ألم الذراع 

 حكة موقع الحقن 

  الطفح الجلدي 

 لشعور بالضعف أو نقص الطاقة / النعاسا 

 فقدان الشهية 

 شخص 9111من كل  9اآلثار الجانبية النادرة: قد تؤثر على ما يصل إلى 

 تدلي الوجه من جانب واحد مؤقتا 

 بعض اعراض الحساسية كالقشعريرة و  تورم الوجه 

 )ال يمكن تقديره من البيانات المتوفرة( غير معروف

 الحساسية الشديدة 

 لتهاب عضلة القلبا 

 التهاب الغشاء المبطن لعضلة القلب و الذي يمكن أن يؤدي إلى ضيق التنفس أو الخفقان أو ألم في الصدر 

الممكن للقاح. قد تحدث أعراض شديدة وغير متوقعة جراء تلقي اللقاح. مازالت التجارب  قد ال تكون تلك األعراض هي األعراض
 السريرية تدرس األعراض المحتملة لتلقي اللقاح.

 .عاما عن البالغين 95-99و بعض هذه اآلثار الجانبية  تكون أكثر حدوثا في المراهقين ذوو 

 

 األعراض الجانبية؟ما الذي ينبغي أن تفعله إذا ظهر على طفلك أي من 

أغلب األعراض الجانبية للقاح تكون من خفيفة إلى متوسطة في حدتها وغالباً ما تختفي بعد أيام قليلة. إذا سببت األعراض الجانبية 
 كاأللم أو الحمى  مشكلة، يمكن عالجها باألدوية مثل الباراسيتامول.

 أقرب مستشفى.إذا ظهرت على طفلك أعراض لحساسية شديدة، عليك أخذه إلى 

 إذا كانت األعراض تضايق طفلك أو كانت مستمرة في الظهور، عليك التحدث لمقدم اللقاح أو للطبيب المعالج لطفلك.

   ؟91-في عدوى طفلك بمرض كوفيد 91-بيونتيك كوفيد-هل يمكن أن يتسبب لقاح فايزر

 .91-وال يمكن أن يتسبب في العدوى بمرض كوفيد 9-كوف-ال يحتوي على فيروس سارس 91-بيونتيك كوفيد-ال. لقاح فايزر
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 :لإلبالغ عن األعراض الجانبية

 عن طريق 91-بيونتيك كوفيد-مكنك اإلبالغ عن األعراض الجانبية للقاح فايزري
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