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أنا/نحن نرغب في أن یُلقّح طفلي/طفلنا ضد کوفید-19

الجرعة 1   ضع عالمة بجانب الجرعة التي توافقون علیها اآلن: 

الجرعة 2     
 

ولي األمر 2:  أولیاء األمور الذین یتولون المسؤولیة الوالدیة: ولي األمر 1:     

ولي األمر 1: االسم الکامل )أکتب بخط واضح(:

ولي األمر 1: التوقیع:       رقم الهاتف: 

ولي األمر 2: االسم الکامل )أکتب بخط واضح(: 

ولي األمر 2: التوقیع:       رقم الهاتف: 

استمارة موافقة ألولیاء األمور
 تطعيم األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن 16 عاًما

حول كوفيد -19
یسبّب كوفید -19 بشكل رئیسي التهابات الجهاز التنفسي، ولكن یمكن أن یسبب أیًضا أعراًضا من أعضاء أخرى. یكون كبار السن والبالغون المصابون بأمراض 

مزمنة أكثر عرضة لإلصابة بمرض کورونا الخطیر. األطفال والشباب قلما یصابون بمرض کورونا من النوع الخطیر.  

حول لقاح کورونا لألطفال 5-15 سنة
یمكن أن یكون لتطعیم األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 5 و 15 عاًما فائدة إیجابیة، ولكن الفائدة تبقی محدودة ألن خطر اإلصابة بمرض خطیر منخفض جًدا 

بالفعل. سیتمكن األطفال والشباب أیًضا من الحصول على حمایة جیدة من خالل التعرض لمرض کورونا. یعتبر لقاح کورونا مناسبا بشكل خاص لهؤالء: أ( 
األطفال المصابون بأمراض مزمنة ، ب( األطفال الذین هم على اتصال وثیق باألشخاص المعرضین للخطر ، ج( األطفال الذین سیقیمون في البلدان حیث خطر 

اإلصابة بالعدوى مرتفع أو حیث الحصول على الخدمات الصحیة أقل توفرا من النرویج. 

في النرویج تستخدم فقط لقاحات الرنا المرسال کومیرناتي BioNTech( Comirnaty و Pfizer( لألطفال والشباب. تمت الموافقة على استخدام جرعة خاصة 
باألطفال من 5 إلى 11 سنة. ومن سن 12 عاًما، یتم استخدام نفس الجرعة کما عند البالغین.  ال یحتوي اللقاح على فیروس حي وال یمكن أن یسبب مرض 

کورونا. الحمایة من اإلصابة بالمرض بشکل خطیر تکون جیدة بالفعل بعد ثالثة أسابیع من تلقي الجرعة األولى. لألطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 5 و 15 عاًما 
والذین یعانون من مرض كامن حاد یوصى بأخذ جرعتین. بالنسبة لبقیة األطفال الذین تتراوح أعمارهم بین 5 و 15 عاًما، فهي لیست توصیة، ولكن تعرض علیهم  

جرعة أو جرعتین من اللقاح إذا أرادوا هم وأولیاء أمورهم أخذ اللقاح. اإلصابة السابقة بکوفید19- تعادل جرعة لقاح واحدة وتقلل من الحاجة إلى تلقیح إضافي. 
بالنسبة ألولئك الذین یختارون اللقاح ، یعتبر المعهد النرویجي للصحة العامة أن الجرعة الواحدة هي التي توفر أفضل توازن بین الفوائد والعیوب في هذه الفئة 

العمریة. إذا تم إعطاء الجرعة 2، فإنە من المستحسن أن تکون الفترة الفاصلة بین الجرعتین من 8 إلى 12 أسبوًعا. هذا لتقلیل مخاطر اآلثار الجانبیة. 

هناك معلومات جیدة عن اآلثار الجانبیة الشائعة بعد التطعیم. تحدث الغالبیة العظمى من اآلثار الجانبیة بعد یوم أو یومین من التطعیم، وهي خفیفة / معتدلة وتختفي 
بعد بضعة أیام. ولكن بالنسبة للبعض، قد تكون األعراض أكثر حدة. تشمل اآلثار الجانبیة الشائعة آالم وتورم في موقع الحقن واإلرهاق والصداع وآالم العضالت 

والقشعریرة وآالم المفاصل والحمى. تحدث ردود فعل تحّسسیة عند بعض الناس. تم اإلبالغ عن حاالت اضطرابات الدورة الشهریة كأثر جانبي محتمل لدى 
الشابات بعد لقاح کورونا. متابعة هذا األثر الجانبي مستمر. 

یمكن أن یحدث التهاب في عضلة القلب )myokarditt( في حاالت نادرة بعد التطعیم باللقاح . تحدث الحالة عادةً في غضون أسبوع بعد تلقي الجرعة الثانیة، 
وتكون مؤقتة بحیث یتعافى معظم األشخاص في غضون شهر واحد. تسبب الحالة ألًما في الصدر وأزیًزا وخفقانًا في القلب وحمى. في حالة حدوث مثل هذه 

األعراض، یجب استشارة الطبیب. قیم أطباء القلب النرویجیون أن مرض کورونا یمكن أن یسبب آثاًرا قلبیة أكثر خطورة لدى بعض األشخاص مما یمكن أن 
یحدث بعد اللقاح، وأن هذا التأثیر الجانبي ال ینبغي أن یمنع األطفال الشباب من الحصول على اللقاح. ال یمكن استبعاد اآلثار الجانبیة النادرة األخرى.

قبل التطعيم
إذا لم یکن الطفل أو الشاب قد بلغ سن 16 عاما، یجب أن یوافق أولیاء األمور على التطعیم. وفي حالة المسؤولیة الوالدیة )الحضانة( المشتركة، یجب أن یوافق كال 

الوالدین. لألطفال الذین تقل أعمارهم عن 16 عاًما الحق أیًضا في تلقي المعلومات ویجب االستماع إلی رأیهم تبعا لسنهم ومدى نضجهم. أخبرنا إذا كان الطفل قد 
عانى سابقًا من رد فعل تحسسي شدید، أو تلقى لقاًحا آخر منذ أقل من أسبوع. یتم وصف الظروف الصحیة التي تعني أنە ال یجب علی المرء أخذ اللقاح أو تعني 

 الحاجة إلى تقییمات إضافیة في استمارة اإلقرار الذاتي. یمكن االطالع على المعلومات المعدلة لألطفال والمعلومات التفصیلیة حول لقاح کورونا لألطفال على 
fhi.no/kvp

قّص هنا

www.fhi.no/kvp تّم تنقیحها بتاریخ 2022.01.24            Folkehelseinstituttet

معلومات ذات صلة حول الطفل للملقِّح:

https://www.fhi.no/en/publ/forms/egenerklaringsskjema-og-sjekkliste-for-koronavaksinering/
http://fhi.no/kvp
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