
وس كورونا المستجد )كوفيد-19(  ف�ي

توجيهات لأولياء الأمور

برنامج تطعيم للأطفال والشباب

وس كورونا  ي هذا الخريف، يتم تقديم الجرعة الأوىل من لقاح فايزر ضد ف�ي
  �ف

ف 12 و15 عاًما.  اوح أعمارهم ب�ي المستجد )كوفيد-19( لجميع الشباب الذين ت�ت
وس كورونا المستجد )كوفيد-19( هو مرض تنفسي شديد العدوى يسببه  ف�ي

وس سارس-كوف-2. عدد قليل للغاية من الأطفال والشباب الأصحاء  ف�ي
صابة  وس كورونا المستجد )كوفيد-19( تتفاقم حالتهم للإ ف بف�ي المصاب�ي

بمرض شديد.

لماذا ينبغي أن يحصل طفىلي عىل عىل لقاح COVID-19؟
ن أن  ي ح�ي

ي المملكة المتحدة عىل أنه �ن
ن �ن ن الطبي�ي يتفق جميع كبار المسؤول�ي

وس كورونا المستجد )كوفيد-19( عادًة ما يكون خفيًفا أو بدون أعراض  ف�ي
لدى معظم الشباب، إال أنه قد يكون مزعًجا للغاية بالنسبة للبعض، 

وستوفر جرعة واحدة من اللقاح حماية جيدة ضد المرض الشديد واالحتجاز 
بالمستشفى.

ن 12 و15 عاًما أيًضا  اوح أعمارهم ب�ي يجب أن يساعد تطعيم االأطفال الذين ت�ت
ة إجازة من المدرسة وتقليل خطر انتشار  ي تقليل حاجة الشباب إىل قضاء ف�ت

�ن
وس كورونا المستجد )كوفيد-19( داخل المدارس.  ف�ي

وس كورونا  لذلك يجب أن يوفر برنامج التطعيم بالمدارس الثانوية ضد ف�ي
المستجد )كوفيد-19( الحماية للشباب ويقلل من تعطيل التعليم بالحضور 

ي حالة جيدة والشعور 
ي الحفاظ عىل الشباب �ن

. سيساعد هذا �ن الشخصي
. راجع مزيد  ن ن الطبي�ي بسعادة أك�ب وكان هذا اعتباًرا مهًما لكبار المسؤول�ي

ي الصفحة 7.
من المعلومات �ن
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وس كورونا المستجد )كوفيد-19( عىل تقليل فرصة  يساعد لقاح ف�ي
وس كورونا المستجد )كوفيد-19( ويوفر حماية  صابة بعدوى ف�ي االإ
ة. وربما استغرق االأمر بضعة أسابيع كي  جيدة من االأمراض الخط�ي

ي الجسم بعض الحماية من الجرعة االأوىل من اللقاح.
يب�ن

كيف يعمل اللقاح؟ 

وس كورونا المستجد )كوفيد-19(  لقاح فايزر هو لقاح ضد ف�ي
ي المرسال. إنه يعمل عن طريق  يعتمد عىل الحمض النووي الري�ب
ي الجسم يوجه 

ي المرسال( �ن إدخال جزيء )الحمض النووي الري�ب
وس  ي الف�ي

ن مشابه لتلك الموجودة �ن خاليا الجسم لبناء بروت�ي
وس كورونا المستجد )كوفيد-19(.  صابة بمرض ف�ي  المسبب لالإ

، والذي ينتج أجساًما مضادة  ن وت�ي ثم يتعرف الجهاز المناعي عىل ال�ب
وس كورونا المستجد )كوفيد-19(. توفر الحماية من عدوى ف�ي

ي المرسال، عىل غرار ما نقرأه  تقرأ الخاليا الحمض النووي الري�ب
ي دليل التعليمات، وتوجهها إىل صنع بروتينات معينة تزيد من 

�ن
وس.  ي الجسم، مما يساعد عىل حمايته من الف�ي

االستجابة المناعية �ن
ي غضون أيام بواسطة 

ي المرسال �ن يتم تدم�ي الحمض النووي الري�ب
ي حمضك النووي.

جسمك. لن يتم دمجه �ن

هل هو آمن للشباب؟ 

أكدت جهة تنظيم االأدوية، الوكالة التنظيمية لالأدوية ومنتجات 
اوح  الرعاية الصحية )MHRA( أن لقاح فايزر آمن وفعال لمن ت�ت

ن 12 و17 عاًما.  أعمارهم ب�ي

ي 
جاء ذلك بعد مراجعة صارمة لسالمة وجودة وفعالية اللقاحات �ن

هذه الفئة العمرية.

 استفادت المملكة المتحدة أيًضا من الحصول عىل بيانات 
ي قدمت بالفعل 

 من الواليات المتحدة وكندا وإرسائيل، وال�ت
اوح أعمارهم   لقاحات عىل المستوى العالمي للشباب الذين ت�ت

ن 12 و15 عاًما.  ب�ي

توضح مقاطع الفيديو هذه ذلك بمزيد من التفصيل: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1434441175281274890

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1405246298320637960

كيف تم تطوير اللقاحات بهذه الرسعة؟ 

خضعت جميع اللقاحات لثالث مراحل من التجارب الرسيرية وتم 
ات االآالف من االأشخاص حول العالم.   اختبارها عىل عرسش

تم إجراء مراحل التجربة بالتوازي، مما أدى إىل ترسيع الوقت 
نتاج اللقاح، ولكن ليس وقت البحث الحاسم.  جماىلي الإ  االإ

ن االأشخاص   منذ ديسم�ب 2020، تم إعطاء لقاح فايزر لمالي�ي
ي المملكة المتحدة وله سجل أمان ممتاز. 

�ن

توضح مقاطع الفيديو هذه ذلك بمزيد من التفصيل: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1375364398601039872

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1421206463297441793

ة ثار الجانبية الخط�ي الآ

ي آثار جانبية، 
اللقاحات شأنها شأن جميع االأدوية يمكن أن تتسبب �ن

ومعظمها طفيف وقص�ي االأجل، وال تحدث لجميع االأشخاص. غ�ي 
 . ن أن االآثار الجانبية الشائعة جًدا ينبغي أال تستمر سوى يوم أو يوم�ي

ي تشمل:
ي اليوم االأول أو الثا�ن

االآثار الجانبية الشائعة جًدا �ن

ي الذراع الذي تم فيه الحقن 	
شعوًرا مؤلًما ثقيالً وألًما �ن

الشعور بالتعب 	

د مع ارتعاش 	 صداًعا، أوجاًعا، إحساًسا بال�ب

نفلونزا مع  	 ي الشباب أيًضا من أعراض شبيهة بأعراض االإ
قد يعا�ن

. ن نوبات من االرتعاش واالرتجاف ليوم أو يوم�ي

ح عىل الشباب الراحة وتناول الباراسيتامول )باتباع المشورة  نق�ت
ي جعلهم يشعرون 

المعنية بالجرعة الواردة عىل العبوة( للمساعدة �ن
بتحسن.

وس كورونا المستجد  لقاح ف�ي
)كوفيد-19(
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ة النادرة للغاية ثار الجانبية الخط�ي الآ

ي جميع أنحاء العالم، كانت هناك حاالت نادرة جًدا من التهاب 
�ن

بالغ   القلب تسمى التهاب عضلة القلب أو التهاب التامور تم االإ
وس كورونا المستجد )كوفيد-19(.   عنها بعد تلقي لقاحات ف�ي

شعر معظم هؤالء االأشخاص بتحسن بعد الراحة والعالجات 
البسيطة. 

ي الغالب عند الذكور االأصغر سًنا وحدثت 
لوحظت هذه الحاالت �ن

ي غضون أيام قليلة من تلقي الجرعة الثانية؛ التهاب 
بشكل رئيسي �ن

عضلة القلب نادر للغاية بعد تلقي الجرعة االأوىل من اللقاح. 

هل ستتم مراقبة طفىلي بعد التطعيم؟

ة للتطعيم نادرة للغاية ولكنها  ردود الفعل التحسسية الخط�ي
ي غضون بضع دقائق من الحقن. يتم تدريب 

تميل إىل الحدوث �ن
ي المدارس عىل اكتشاف ردود الفعل التحسسية 

فرق التمريض �ن
 والتعامل معها، وبالتاىلي ستتم مراقبة جميع االأطفال لمدة 

15 دقيقة.

ستح�ن جميع فرق التمريض المدرسية المعدات الالزمة لعالج 
ردود الفعل التحسسية. االأطفال الذين يعانون من الحساسية تجاه 

صابة بهذه  المواد الغذائية الشائعة ليسوا أك�ش عرضة لخطر االإ
ة. الحساسية الخط�ي

ي العثور عىل مزيد من المعلومات حول 
أين يمكن�ف

وس كورونا المستجد )كوفيد-19(؟ لقاح ف�ي

توفر منشورات هيئة الصحة العامة مزيًدا من المعلومات الأولياء 
ي ذلك ما يمكن توقعه بعد 

االأمور والشباب حول اللقاح، بما �ن
وس كورونا المستجد )كوفيد-19(.  التطعيم ضد ف�ي

 www.pha.site/covid-vaccine-schools قم بزيارة
للحصول عىل أحدث منشورات المعلومات والتنسيقات البديلة.

ي المدرسة، 
ي جميع برامج التطعيم �ن

 كما هو الحال �ن
 سيتم إعطاء اللقاحات من قبل فرق التمريض المدرسية، 

مع العمل بشكل وثيق مع المدرسة.

؟  من يمكنه الحصول عىل اللقاح وم�ت

اوح  تم تقديم جرعة أوىل من اللقاح لجميع الشباب الذين ت�ت
ن 16 و17 عاًما.  أعمارهم ب�ي

ن من اللقاح تفرق بينهما 8 أسابيع للشباب الذين  تم تقديم جرعت�ي
صابة  ن 12 و17 عاًما والذين هم أك�ش عرضة لالإ اوح أعمارهم ب�ي ت�ت

ي من كبت المناعة.
بالعدوى أو يعيشون مع شخص يعا�ن

اوح  يتم االآن تقديم جرعة أوىل من اللقاح لجميع الشباب الذين ت�ت
وس  ن 12 و15 عاًما من خالل برنامج التطعيم ضد ف�ي أعمارهم ب�ي

ي المدرسة. إذا كان عمرك 12 عاًما أو 
كورونا المستجد )كوفيد-19( �ن

ي المدرسة، فستتمكن من الحصول 
ي يوم تلقي التطعيمات �ن

أك�ش �ن
عىل اللقاح. 

وس كورونا المستجد )كوفيد-19(  نظًرا الأننا نكتشف المزيد عن ف�ي
وكيفية استجابته للقاح، فقد تكون هناك جرعات مستقبلية تُعطى 

لمجموعات من الشباب. 

ي 
ماذا يحدث إذا لم يحصل طفىلي عىل اللقاح �ف

ي المدرسة؟
يوم تقديمه �ف

ن 12 و15 عاًما ال يتلقون  اوح أعمارهم ب�ي بالنسبة الأي شباب ت�ت
ي يوم تقديم اللقاح، ستكون هناك ترتيبات تعويضية 

لقاحهم �ن
يمكن لفريق التمريض المدرسي مشاركتها مع المدرسة. 

ويشمل هذا أي شاب يبلغ من العمر 12 عاًما بعد اليوم الذي يزور 
فيه فريق التمريض المدرسي المدرسة.

ي من حالة صحية 
ماذا يحدث إذا كان طفىلي يعا�ف

ي يوم جلسة تلقي اللقاح؟
أو كان مريًضا �ف

ي ذلك اليوم، فستقرر فرق التمريض 
إذا كان الشاب مريًضا �ن

ي منح اللقاح أم ال.
ي قدًما �ن

المدرسية ما إذا كانت ستمصن

ي 
سيتم تقديم عرض متابعة الأي طفل فاته التطعيم االأول �ن

ي ضمان أن طفلك سيظل قادًرا عىل 
مدرسته. سيساعد هذا �ن
الوصول إىل اللقاح إذا:

بلغ طفلك من العمر 12 عاًما بعد الجلسة 	

ي ذلك اليوم 	
تغيب طفلك عن المدرسة �ن

وس كورونا المستجد  	 أصيب طفلك مؤخًرا بعدوى ف�ي
)كوفيد-19(

 حصل طفلك عىل نتيجة إيجابية لفحص كوفيد خالل الـ  	
28 يوًما الماضية

ت رأيك بشأن ما إذا كنت ستحصل عىل اللقاح أم أنك  	 غ�ي
بحاجة إىل وقت أطول قليالً للتوصل إىل قرار

 كيف سيتم نرسش التطعيمات 
ي المدارس؟

�ف
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 يجب توجيه جميع االأسئلة المتعلقة بمدى مالءمة اللقاح 
ي تقدم اللقاحات، 

للشباب االأفراد إىل فرق التمريض المدرسية ال�ت
ي جلسات 

ي ستكون قادرة كذلك عىل مشاركة المعلومات �ن
وال�ت

المتابعة هذه. 

ل ول يذهب إىل  ف ي الم�ف
طفىلي تلقى تعليمه �ف

 المدرسة، فهل سيتم منحه لقاًحا كجزء من 
نامج؟ هذا ال�ب

ي الفئة العمرية المؤهلة الذين 
يجب تقديم اللقاح لجميع الشباب �ن

ال يذهبون إىل المدرسة، عىل سبيل المثال أولئك الذين تلقوا 
ي سكن آمن. 

ل أو الذين يعيشون �ن ن ي الم�ن
 تعليمهم �ن

سيكون لدى فرق التمريض المدرسية خطط لتقديم اللقاحات 
لهؤالء الشباب. 

ي كلية تعليم 
يبلغ طفىلي أك�ش من 12 عاًما ولكنه �ف

ي المدرسة، هل سيتم منحه لقاًحا 
، وليس �ف ي

إضا�ف
نامج؟ كجزء من هذا ال�ب

ي الفئة العمرية المؤهلة 
نعم. يجب تقديم اللقاح لجميع االأطفال �ن

الذين ال يذهبون إىل المدرسة. سيكون لدى فرق التمريض 
المدرسية خطط لتقديم التطعيم لهؤالء االأطفال.

ي مدرسة خاصة، هل سيتم منحه لقاًحا 
طفىلي �ف

نامج؟ كجزء من هذا ال�ب

 نعم. تم تكليف فرق التمريض المدرسية بتطعيم االأطفال 
ي المدارس الخاصة.

�ن

اوح أعمارهم من   هل يمكن للأطفال الذين ت�ت
12 إىل 15 عاًما استخدام موقع الزيارة دون حجز 
وس كورونا المستجد  مسبق المخصصة للقاح ف�ي

)كوفيد-19( إذا كان ذلك أرسع؟ 

لسوء الحظ، ال يمكن قبول الزيارات دون حجز مسبق من هذه 
تاحة المواعيد  ، ال توجد خطط الإ ي الوقت الحاىلي

الفئة العمرية. �ن
بدون حجز مسبق.
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كيف تعمل عملية الموافقة؟

يُطلب من جميع أولياء االأمور، أو أولئك الذين لديهم مسؤولية 
اك   أبوية، منح الموافقة، وعادة ما يتخذون هذا القرار باالش�ت

ة المعلومات موجهة إىل الطفل )بصفته متلقي  مع أطفالهم. نرسش
اللقاح( وتشجعه عىل مناقشة القرار بشأن اللقاح مع والديه.

ن بما يكفي  ي المدارس الثانوية، قد يكون بعض الشباب ناضج�ي
�ن

لتقديم موافقتهم. يحدث هذا أحيانًا إذا لم يقم أحد أوىلي االأمر 
ي الحصول 

بإعادة نموذج الموافقة ولكن الطفل ال يزال يرغب �ن
ي يوم الجلسة. سيتم بذل كل جهد لالتصال بوىلي االأمر 

عىل اللقاح �ن
للحصول عىل موافقته الشفهية.

 هذه عملية راسخة وستكون عىل دراية بها من برامج التطعيم 
ي المدرسة االأخرى.

�ن

من الذي يقرر ما إذا كان الشاب يمكنه منح 
موافقته؟

ن بما يكفي  ي المدارس الثانوية، سيكون بعض الشباب ناضج�ي
�ن

لتقديم موافقتهم. سيتحدث اختصاصيو الرعاية الصحية من فريق 
التمريض بالمدارس إىل الشاب ويبذلون قصارى جهدهم لالتصال 
ي تطعيم الشباب 

ة �ن بوىلي االأمر. هؤالء االختصاصيون لديهم خ�ب
ن عن تقييم ما إذا كان لديهم ما يكفي من الفهم  وسيكونون مسؤول�ي

للموافقة الذاتية )وهذا ما يسمى "كفاءة جيليك"(.

ي 
هذه عملية راسخة وستكون عىل دراية بها من برامج التطعيم �ن

المدرسة االأخرى.

يمكنك قراءة "الكتاب االأخ�ن للتطعيم" للحصول عىل مزيد من 
ي ذلك كفاءة جيليك - 

 المعلومات حول الموافقة بما �ن
www.gov.uk/government/publications/consent-

the-green-book-chapter-2

هل يمكن لأولياء الأمور رفض تطعيم أطفالهم؟

نعم. اللقاح ليس إلزامًيا. سُيطلب من أولياء االأمور منح موافقتهم 
ي الحصول عىل اللقاح 

عىل اللقاح. قد يع�ب الشباب عن رغبتهم �ن
ة بأنفسهم.  وقد يكون لديهم القدرة عىل تقديم الموافقة المستن�ي
ي وقت مبكر 

يجب تشجيع أولياء االأمور عىل التحدث إىل أطفالهم �ن
ح�ت يكون هناك اتفاق عىل الموافقة قبل جلسة التطعيم.

إذا لم يتم الحصول عىل موافقة، وكان الشاب غ�ي مؤهل 
ي التطعيم، فلن تُستكمل عملية 

لكفاءة جيليك أو ل يرغب �ف
التطعيم.

 ماذا يحدث إذا لم يوافق أحد الوالدين، 
ولكن الشاب يريد التطعيم؟

 يمكن للشباب الذين يفهمون تماًما ما الذي ينطوي عليه 
ح، مثل التطعيم، منح الموافقة قانونًا. يُعرف  جراء المق�ت  االإ

هذا باسم "كفاءة جيليك". 

 إذا لم يتم تلقي أية موافقة من أحد الوالدين، ولكن الشاب 
يريد أن يتم تطعيمه وتم الحكم عليه عىل أنه مؤهل لكفاءة جيليك 

من قبل اختصاصي الرعاية الصحية،    فال يزال من الممكن تطعيم 
الشاب. 

ي هذه الحالة، ستبذل فرق التمريض المدرسية قصارى 
 �ن

ن وىلي  جهدها لالتصال بأحد الوالدين لمحاولة الوصول إىل اتفاق ب�ي
االأمر والشاب. ومع ذلك، ال يمكن لوىلي االأمر نقض قرار الشاب 

المؤهل لكفاءة جيليك.

يمكنك قراءة "الكتاب االأخ�ن للتطعيم" للحصول عىل مزيد من 
ي ذلك كفاءة جيليك - 

 المعلومات حول الموافقة بما �ن
www.gov.uk/government/publications/consent-

the-green-book-chapter-2
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وس كورونا )كوفيد-19(توجيهات لأولياء الأمور برنامج تطعيم للأطفال والشباب ضد ف�ي

ي من الحساسية، هل يمكنه الحصول 
طفىلي يعا�ف

عىل التطعيم؟

هناك عدد قليل جًدا من االأطفال الذين ال يمكنهم تلقي اللقاح. 

ن من المملكة المتحدة"   يمكنك قراءة "معلومات للمتلق�ي
للقاحات فايزر هنا:

https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
productinformation

 يوضح هذا معلومات السالمة حول اللقاح ومعلومات أك�ش 
 تفصيالً حول أي ظروف صحية قد تمنع الشاب من تلقي التطعيم. 
ن عىل رعايتهم  يجب عىل جميع الشباب وأولياء أمورهم أو القائم�ي

استشارة فرق التمريض المدرسية إذا كانت لديهم مخاوف 
وس كورونا المستجد  بشأن حاالت الحساسية والتطعيم ضد ف�ي

)كوفيد-19(.

هل يمكن أن تسبب اللقاحات دورات شهرية غ�ي 
منتظمة أو نزيف غ�ي متوقع؟ 

تعت�ب مشاكل الدورة الشهرية شائعة للغاية ويمكن أن تكون ناجمة 
جهاد واالأمراض  ي ذلك االإ

عن مجموعة متنوعة من العوامل بما �ن
ناث أفدن أن  ة االأمد. وعىل الرغم من أن بعض االإ االأخرى قص�ي

ي الشهر التاىلي للتطعيم، 
ة �ن ن ة وج�ي دورتهن الشهرية قد توقفت لف�ت

ال يوجد دليل عىل أن هذا كان بسبب اللقاح. 

هل يمكن أن تؤثر اللقاحات عىل الخصوبة؟

وس كورونا المستجد )كوفيد-19(  ال يوجد دليل عىل أن لقاحات ف�ي
ناث. توجد بعض المعلومات  تؤثر عىل الخصوبة عند الذكور أو االإ

يطانية. ي لجمعية الخصوبة ال�ب
و�ن لك�ت المفيدة عىل الموقع االإ

إذا كانت لديك أسئلة حول اللقاح، يرجى التحدث إىل فريق لتمريض 
. سوف تحصل عىل بيانات االتصال الخاصة بهم مع  المدرسي

المعلومات ونموذج الموافقة. 

أسئلة شائعة
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وس كورونا )كوفيد-19(توجيهات لأولياء الأمور برنامج تطعيم للأطفال والشباب ضد ف�ي

هل تحتوي اللقاحات عىل الكحول؟ 

وس كورونا المستجد  ي لقاح فايزر ضد ف�ي
ال يوجد كحول �ن

)كوفيد-19( وهو اللقاح الموص به للشباب. 

وس كورونا المستجد  هل تحتوي لقاحات ف�ي
)كوفيد-19( عىل منتجات حيوانية؟ 

أكدت الوكالة التنظيمية لالأدوية ومنتجات الرعاية الصحية أن 
. يتم نرسش جميع  ي

ء من أصل حيوا�ن ي
اللقاحات ال تحتوي عىل أي سش

ي 
و�ن لك�ت ي معلومات الرعاية الصحية عىل الموقع االإ

المكونات �ن
للوكالة التنظيمية لالأدوية ومنتجات الرعاية الصحية.

يوفر هذا الفيديو مزيًدا من المعلومات: 

https://twitter.com/DHSCgovuk/
status/1387368497517236234

 ، ف  هل اللقاح مناسب للشباب النباتي�ي
ف أو اليهود؟ أو المسلم�ي

 ال يحتوي لقاح فايزر عىل أي مشتقات لحوم أو منتجات 
حيوانية أو أي بيض.

يطانية دليالً مفيًدا  سالمية ال�ب أنتجت الجمعية الطبية االإ
https://britishima.org/ يمكن العثور عليه عىل الرابط

./operation-vaccination/hub

وس كورونا  هل تحتوي اللقاحات عىل ف�ي
المستجد )كوفيد-19(؟

وسات حية.  ال، اللقاحات ال تحتوي عىل أي ف�ي

وس  هل يمكن لطفىلي الحصول عىل لقاح ف�ي
ي نفس الوقت 

 كورونا المستجد )كوفيد-19( �ف
نفلونزا؟ مع لقاح الإ

ي الصف الثامن وح�ت 
نفلونزا لجميع االأطفال �ن سيتم تقديم لقاح االإ

اوح  ي المدرسة الثانوية، واالأطفال الذين ت�ت
ي عرسش �ن

الصف الثا�ن
ن 16 و17 عاًما ممن يعانون من ظروف صحية كامنة.  أعمارهم ب�ي

ي نفس الوقت.
ن لطفلك، فمن االآمن تناولهما �ن إذا تم تقديم اللقاح�ي

من المهم أك�ش من أي وقت مصن أن تخضع للتطعيم هذا العام، 
صابة  حيث تظهر االأبحاث أنه بالنسبة لبعض االأشخاص، فإن االإ

نفلونزا يزيد من  وس االإ وس  كورونا المستجد )كوفيد-19( وف�ي بف�ي
ي قد تكون قاتلة.

خطر حدوث مضاعفات، وال�ت

كيف يتم تسجيل تلقي اللقاح؟

ي وقت تلقي اللقاح، سيحصل طفلك عىل بطاقة تسجيل اللقاح 
�ن

ي ستتضمن 
وس كورونا المستجد )كوفيد-19( وال�ت المضاد لف�ي

تفاصيل اللقاح المقدم. يرجى المحافظة عىل بطاقة التسجيل هذه. 
ونًيا. سيتم أيًضا تسجيل تفاصيل التطعيم إلك�ت

وإذا سعيت للحصول عىل مشورة من طبيب أو ممرض)ة(، فاحرص 
عىل إخبارهما باللقاح الذي تلقيته )أظهر لهما بطاقة التطعيم إذا 

كان ذلك ممكًنا( ح�ت يمكنهما تقييم حالتك عىل النحو الصحيح.

ي المملكة المتحدة بشأن 
ن �ن ن الطبي�ي نصائح من كبار المسؤول�ي

 التطعيم لمدة 12 إىل 15 عاًما متاحة هنا: 
www.gov.uk/government/publications/

universal-vaccination-of-children-and-young-
 people-aged-12-to-15-years-against-covid-19

 يمكنك كذلك العثور عىل مزيد من المعلومات عىل 
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine

إذا كانت لديك أسئلة حول اللقاح، يرجى التحدث إىل فرق التمريض 
المدرسية.

وس كورونا  رهاق أو الضغط بسبب القرار أو ف�ي إذا كنت تشعر باالإ
 المستجد )كوفيد-19(، يرجى الحصول عىل الدعم من 

www.nhs.uk/mental-health/nhs-voluntary-
charity-services/charity-and-voluntary-services/

get-help-from-mental-health-helplines

جراء  يمكن إضافة معلومات إضافية الأولياء االأمور واالأطفال الإ
وس كورونا المستجد )كوفيد-19( لالأطفال  محادثات حول لقاح ف�ي
صدار الموجود ع�ب  ن 12 و15 عاًما إىل االإ اوح أعمارهم ب�ي الذين ت�ت
نت من هذا المستند: يرجى مراجعة أحدث إصدار من هذا  ن�ت االإ

ي لهيئة 
و�ن لك�ت ه من منشورات المرصن عىل الموقع االإ المنشور وغ�ي

pha.site/covid-vaccine-schools الصحة العامة

معلومات أخرى
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