لقاحات فيروس كورونا –
ما حتتاج إلى معرفته
أيضا من اشتداد املرض
–ميكن أن يحمي اللقاح الناس من اإلصابة بفيروس كورونا .إذا أصيب الناس بالعدوى ،فإنه يحميهم ً
بسبب فيروس كورونا.
–لقاح فايزر هو لقاح يعمل بتقنية احلمض النووي الريبوزي املرسال ( .)mRNAال ميكن إصابتك بفيروس كورونا بسبب
هذا اللقاح.
–سيحتاج األطفال والشباب الذين تتراوح أعمارهم بني  5سنوات فما فوق إلى جرعتني من لقاح شركة فايزر لألطفال
يوما من اجلرعة الثانية.
تاما بعد مرور ً 14
إلمتام التلقيح .يُعد تلقيحك ً

عاما ،فسيحصل على كلتا
–إذا كان طفلك بني  5و 11سنة من العمر ،وكان موعد تلقي كلتا اجلرعتني قبل بلوغه ً 12
اجلرعتني من لقاح األطفال .سيفصل بني اجلرعة األولى والثانية  8أسابيع على األقل.
عاما
–إذا كان موعد تلقي طفلك اجلرعة األولى في سن  ،11سيحصل على لقاح األطفال للجرعة األولى .إذا بلغ 12
ً
بحلول موعد اجلرعة الثانية ،فسيتلقى لقاح املراهقني/البالغني للجرعة الثانية .سيفصل بني اجلرعتني  8أسابيع
على األقل.
–إذا كان طفلك في الثانية عشرة من العمر أو أكبر ،فسيتلقى اجلرعتني من لقاح املراهقني/البالغني يفصل بينهما 28
يوما على األقل .ومع ذلك ،من املستحسن االنتظار  8أسابيع بني اجلرعات.
ً
–فيروس كورونا يتغير .وتسمى هذه املتحورات .بعض املتحورات ،مثل املتحور دلتا ،هي أكثر عدوى وميكنها جعل البالغني
مرضا .توفر لقاحات فيروس كورونا احلماية من املتحورات.
األصغر سنًا ،واألطفال ،والشباب أكثر
ً
–يتوفر مزيد من املعلومات لدعم طفلك للحصول على اللقاح على املوقع
https://novascotia.ca/coronavirus/vaccinate-ns/

قدما.
شاركنا الطريق للمضي ً

احلصول على لقاح فيروس كورنا
–لقاح فيروس كورونا مجاني .كل من كان عمره  5سنوات أو أكبر في نوفا سكوشيا ميكنه احلصول على اللقاح إذا أراد ذلك.
يوما من اجلرعة الثانية.
تاما بعد مرور ً 14
تاما .يُعد تلقيحك ً
–سيحتاج طفلك إلى جرعتني لكي يُعد تلقيحه ً
–نشجعك بشدة حلجز موعد لطفلك على اإلنترنت عبر املوقع novascotia.ca/vaccination

-سوف حتتاج إلى بطاقة نوفا سكوشيا الصحية ،وعنوان بريد إلكتروني ،أو رقم هاتف للحجز عبر اإلنترنت

–إذا لم تتمكن من احلجز عبر اإلنترنت ،ميكنك حجز موعد لطفلك عبر الهاتف .اتصل على الرقم 1-833-797-7772
(رقم مجاني)
ال حتتاج إلى بطاقة صحية للحجز عبر الهاتفميكنك طلب مترجم فوري عند االتصال بهذا الرقم–األطفال والشباب ،مثل البالغني ،قد يواجهون آثارا جانبية خفيفة مثل ألم العضالت ،أو الشعور بالتعب ،أو احلمى
ً
اخلفيفة ،أو ألم الذراع حيث مت حقن اللقاح .هذا أمر طبيعي .وهذا يعني أن اللقاح يعمل ،ويعلِّم أجسامهم كيفية
مكافحة الفيروس.

قدما.
شاركنا الطريق للمضي ً

