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جائحة كورونا تثقل كاهل
طفلك!
غ ّيرت كورونا الحياة اليومية لألطفال والمراهقين
نحو كبير:
عىل
ٍ
إن عمليات إغالق مرحلة رياض األطفال والمدارس،
والتعليم المنزلي ،والقيود المفروضة عىل التواصل،
وكل ذلك يضع عب ًئا عىل العائالت .اآلباء واألمهات
وأولياء األمور قلقون وغير مطمئنين .يمكنك العثور
هنا عىل معلومات عن كيفية حماية طفلك.

تؤكد الدراسات أن:
●ارتفاع الشكاوى النفسية ،والمشاكل السلوكية،
والتوتر والمخاوف بشكل حاد لدى األطفال بسبب
الجائحة.
●إذا انفصلت الهياكل اليومية المألوفة وعالقات التواصل
االجتماعية ،فقد يتأثر النمو المعرفي والعاطفي
واالجتماعي لألطفال.

من المهم أن تعرف:

يعيش في النمسا  600.000طفل تتراوح
عاما .في الفترة من يوليو
أعمارهم بين  5و ً 11
إىل نوفمبر  ،2021كان  11,5في المائة من جميع
ً
أطفال
إصابات  2-SARS-CoVالمؤكدة في النمسا
من هذه الفئة العمرية .ما يقرب من نصف
( 44,5في المائة) أصيبوا بفيروس كورونا
المستجد (.)19-COVID

لماذا من المهم تطعيم طفلك!
يمكن أن يصاب األطفال ً
أيضا بفيروس كورونا
المستجد ويصابون وينقلون العدوى لآلخرين.
التلقيح الوقائي ضد كورونا يحمي طفلك.
ً
مقارنة بأمراض األطفال األخرى ،التي يتم تطعيم كل
●
طفل ضدها ،فإن  19-COVIDهو األكثر شيوعً ا بشكل
ملحوظ .يُصاب األطفال ً
أيضا بفيروس كورونا المستجد
(.)19-COVID
●األطفال المصابون بأمراض سابقة هم أكثر عرضة
لإلصابة بدورات شديدة.
●في حاالت نادرة جدًا ،يمكن أن تحدث
"المتالزمة االلتهابية متعددة األعضاء لدى األطفال
( ")PIMSعند األطفال نتيجة لعدوى  .2-SARS-CoVهذه
ً
عادة ما يمكن عالجها.
الحالة خطيرة لكنها
●يُوصى بالتلقيح بشكل عام لألطفال من سن  5سنوات.
هناك لقاحات خاصة لألطفال من سن  5إىل .11

من المهم أن تعرف:
يقرر اآلباء واألمهات ما إذا كان ينبغي ألطفالهم
تلقي اللقاحات وأيها .أطباء األطفال متاحون
للحصول لالستشارات .امنح األطفال الفرصة
لطرح األسئلة بأنفسهم في موعد التطعيم.

سالمة طفلك تأتي في المقام
األول!
أكدت الدراسات الخاضعة للرقابة الصارمة فعالية
وسالمة اللقاح ضد كورونا لألطفال .لألطفال بعمر
 5سنوات وما فوق ،يُوصى بجرعتين من لقاح
 Comirnatyمن  BioNTech/Pfizerكل  3أسابيع.
يقي اللقاح من:
●اإلصابة بمرض فيروس كورونا المستجد (.)19-COVID
●مضاعفات متأخرة (مثل اإلرهاق والصداع واضطرابات
النوم وضعف التركيز) ،التي يمكن أن تحدث ً
أيضا بعد
دورات خفيفة أو غير مصحوبة بأعراض.
●العدوى من أفراد األسرة (عىل سبيل المثال ،األشقاء
األصغر سنًا الذين لم يتم تطعيمهم أو المعرضين لخطر كبير
لإلصابة بدورة شديدة من المرض).

من المهم أن تعرف:
التلقيح الوقائي ضد كورونا متوافق وفعال للغاية
ويحمي األطفال من اإلصابة بفيروس كورونا
المستجد ( )19-COVIDوالمضاعفات المحتملة
عىل المدى الطويل .يوصى بجرعتين لألطفال
كوقاية أولية من اللقاح .يحصل األطفال الذين
عاما عىل جرعة لقاح
تتراوح أعمارهم بين  5إىل ً 11
عاما أو
أقل من األطفال الذين تبلغ أعمارهم ً 21
أكثر.

ما الذي يجب أن يعرفه المزيد
من اآلباء واألمهات عن
اللقاحات!
اللقاحات قصة نجاح .إنها تحمينا وتحمي أحبائنا.
تع ّرف عىل معلومات شاملة وشخصية من طبيب
األطفال الخاص بك.
فيما يلي بعض الحقائق المهمة:
●كانت اللقاحات قادرة عىل الحد بنجاح من أمراض
الطفولة الخطيرة (مثل الجدري).
●اللقاحات تحمي األطفال من األمراض
الخطيرة و تقوي جهاز المناعة لديهم منذ سن مبكرة.
●من المهم للغاية مواصلة برنامج التلقيح المجاني
لألطفال حتى أثناء الجائحة و الحفاظ عىل مواعيد
الحصول عىل اللقاح ،حتى تحمي طفلك من األمراض في
أقرب وقت ممكن وبشكل شامل قدر اإلمكان.

من المهم أن تعرف:
اشرح اللقاح لطفلك .نحن ندعمك في هذا.
يمكن االطالع عىل قصة لقاح كالرا ضد كورونا
هنا:

احصل عىل اللقاح اآلن!

احصل عىل المعلومات التفصيلية حول
اللقاح لدى طبيبك أو طبيبتك أو في
الصيدلية .التسجيل عبر الرابط:
oesterreich-impft.at/jetzt-impfen

ستجد المزيد من المعلومات عىل
sozialministerium.at/corona-schutzimpfung
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