
کروناویروس )کووید-19 ( 

راهنمای والدین

برنامه واکسیناسیون کودکان و نوجوانان

ن دوز واکسن کووید-19  فایزر برای همه نوجوانان   ن امسال، نخست�ی  پای�ی
 12 تا 15  ساله ارائه خواهد شد. کووید-19  نوعی بیماری تنفیس 

 بسیار خطرناک است که بر اثر ویروس SARS-CoV-2 ایجاد می  شود. 
 تعداد اندیک از کودکان و نوجوانان دچار عفونت کووید-19  

وارد مرحله شدید این بیماری می  شوند.

چرا فرزندم باید

 بر این باورند که با وجود خفیف یا �ب  
گ

ماموران ارشد پزش� بریتانیا هم�
نشانه بودن کووید-19  در بیش�ت نوجوانان، برخی نوجوانان ممکن است به 

نوع خطرناک این بیماری دچار شوند و دریافت یک دوز واکسن می  تواند 
ی شدن ایجاد کند. مصونیت مناس�ب علیه بیماری شدید و بس�ت

ورت آموزش از دور را از   واکسینه کردن افراد 12  تا 15  ساله باید �ض
د و احتمال شیوع کووید-19  در مدارس را کاهش دهد.  ض ب�ب ب�ی

برنامه واکسیناسیون کووید-19  در مدارس متوسطه احتماالً سبب ایجاد 
مصونیت در نوجوانان و تداوم آموزش حضوری خواهد شد. بدین  ترتیب 

سالمت عاطفی و آرامش خاطر نوجوانان حفظ می  شود و این مساله برای 
ماموران ارشد پزش� بسیار مهم است. اطالعات بیش�ت در صفحه 7  ارائه 

شده است.

Vaccination programme for children and young people - Farsi



2

کروناویروس )کووید-19 (. برنامه واکسیناسیون کودکان و نوجوانانراهنمای والدین

 واکسن کووید-19  به کاهش احتمال شیوع عفونت کووید-19  
 کمک می  کند و مصونیت مناس�ب در برابر بیماری خطرناک 

 ایجاد می  کند. پس از تزریق دوز اول واکسن، چند هفته طول 
می  کشد تا مصونیت در بدن فرد ایجاد شود.

این واکسن چگونه کار می  کند؟ 

 واکسن فایزر نوعی واکسن کووید-19  مبت�ض بر mRNA است. 
این واکسن مولکویل )mRNA( وارد بدن می  کند و این مولکول روش 
ض  های موجود  ض مشابه پروتئ�ی ایجاد مصونیت، از طریق ایجاد پروتئ�ی
در ویروس عامل کووید-19 ، را به سلول  های بدن آموزش می  دهد. 

ض را تشخیص می  دهد و پادتن  ها�ی  سیستم ایم�ض بدن این پروتئ�ی
برای ایجاد مصونیت در برابر عفونت کووید-19  می  سازد.

سلول  های بدن اطالعات mRNA را، مانند خواندن مطالب راهنمای 
ض  های ایجادکننده  ، می  خوانند. mRNA روش ساخت پروتئ�ی آموز�ش

 واکنش ایم�ض در بدن را به سلول  ها می  آموزد. 
 mRNA بدین  ترتیب بدن در برابر ویروس ایمن می  شود. بدن 

ض می  برد. mRNA وارد DNA شما نمی  شود. را ظرف چند روز از ب�ی

آیا این واکسن برای نوجوانان �ب  خطر است؟ 

، یع�ض »اداره نظارت بر محصوالت دارو�ی   نهاد نظار�ت دارو�ی
«  )MHRA( ، تایید کرده است که واکسن فایزر برای گروه  و درما�ض

س�ض 12  تا 17  سال �ب  خطر و موثر است. 

، کیفیت و اثربخ�ش واکسن  های مربوط   پس از این اعالم، ایم�ض
به این گروه س�ض برر� شد.

بریتانیا از داده  های ایاالت متحده، کانادا و ارساییل که واکسیناسیون 
رسارسی گروه س�ض 12  تا 15  سال را آغاز کرده  اند، استفاده کرده 

است. 

ی ارائه می  کند:  این ویدئوها اطالعات بیش�ت

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

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

 این واکسن  ها چگونه به این رسعت 
تولید شد؟ 

همه واکسن  ها 3  مرحله کارآزما�ی بالی�ض دارند و اثربخ�ش آنها 
روی ده  ها هزار تن از مردم رسارس دنیا آزمایش می  شود. مراحل 

ض دلیل دوره تولید  کارآزما�ی به  صورت موازی اجرا می  شد و به هم�ی
، کوتاه شد. از دسام�ب 2020 ،   واکسن، و نه دوره پژوهش بحرا�ض

واکسن فایزر به میلیون  ها تن از مردم بریتانیا تزریق شده و نتایج 
اثربخ�ش آن چشمگ�ی بوده است. 

ی ارائه می  کند:  این ویدئوها اطالعات بیش�ت

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

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

عوارض جان�ب شایع

مانند تمامی داروها، واکسن ها می توانند عوارض جان�ب داشته 
باشند. بیش�ت این عوارض خفیف و کوتاه  مدت هستند و برخی افراد 
اصالً به آنها دچار نمی  شوند. عوارض جان�ب شایع معموالً فقط یک 

یا 2  روز دوام دارند. 

عوارض جان�ب متداول در روز اول و یا دوم پس از دریافت واکسن 
شامل موارد زیر است:

احساس درد، سنگی�ض و ناراح�ت در نقطه تزریق در بازو 	

	 
گ

احساس خست�

رسدرد، درد و لرز 	

نوجوانان ممکن است نشانه  ها�ی مانند عالئم آنفوانزا را همراه  	
با لرز به  مدت یک تا 2  روز تجربه کنند.

احت  پیشنهاد ما این است که نوجوانان برای رفع مشکالت به اس�ت
دازند و پاراستامول مرصف کنند )مقدار مرصف ذکرشده روی  ب�پ

بسته رعایت شود(.

 واکسن کروناویروس 
)کووید-19 (
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عوارض جان�ب بسیار نادر

اً موارد بسیار معدودی از التهاب قلب، معروف به میوکاردیت  اخ�ی
یا پریکاردیت، پس از تزریق واکسن  های کووید-19  از رسارس جهان 
احت و درمان   گزارش شده است. حال بیش�ت این افراد پس از اس�ت

های ساده به�ت شده است. 

این موارد بیش�ت در نوجوانان مذکر و عمدتاً طی چند روز نخست 
پس از تزریق دوز اول دیده شده است. ابتال به میوکاردیت پس از 

تزریق دوز اول واکسن فوق  العاده نادر بوده است. 

 آیا فرزندم پس از دریافت واکسن تحت نظر 
د؟ قرار می  گ�ی

 بروز واکنش  های حساسی�ت شدید پس از دریافت واکسن بسیار 
نادر است ویل ممکن است ظرف چند دقیق پس از تزریق رخ دهد. 

 در زمینه شناسا�ی و مدیریت 
گ

گروه  های پرستاری مدرسه هم�
 واکنش  های حساسی�ت آموزش دیده  اند و همه کودکان به  مدت  

15 دقیقه تحت نظر خواهند بود.

همه گروه  های پرستاری مدرسه امکانات الزم را برای درمان 
ض نیست که کودکان  واکنش  های حساسی�ت در اختیار دارند. چن�ی

ی در  دارای حساسیت به مواد غذا�ی معمول با احتمال بیش�ت
معرض این واکنش  های خطرناک باشند.

 اطالعات بیش�ت درباره واکسن کووید-19  
را از کجا دریافت کنم؟

ی، مانند پیامدهای احتمایل تزریق  جزوه  های PHA اطالعات بیش�ت
واکسن کووید-19 ، برای والدین و نوجوانان ارائه کرده است. 

  www.pha.site/covid-vaccine-schools می توانید با مراجعه به
تازه  ترین جزوه  های اطالعات را در قالب  های معمویل و جایگزین 

دریافت کنید.

مانند همه برنامه  های واکسیناسیون مدارس، گروه  های پرستاری 
مدرسه با همکاری مسئوالن مدرسه وظیفه اجرای برنامه 

واکسیناسیون را بر عهده دارند.

چه کسا�ن و چه زما�ن می  توانند واکسن دریافت 
کنند؟ 

برای همه نوجوانان 16  تا 17  ساله، امکانات تزریق دوز اول واکسن 
فراهم شده است. 

 برای افراد گروه س�ض 12  تا 17  ساله که در معرض ابتال به 
عفونت هستند یا با فرد دچار نقص سیستم ایم�ض همخانه هستند، 
امکانات تزریق دو دوز واکسن، با فاصله 8  هفته از یکدیگر، فراهم 

شده است.

هم  اکنون، دوز نخست واکسن از طریق برنامه واکسیناسیون 
کووید-19  مدارس برای گروه س�ض 12  تا 15  سال ارائه می  شود. اگر 

در روز اجرای برنامه واکسیناسیون مدرسه 12  ساله یا باالتر باشید، 
می  توانید واکسن دریافت کنید. 

 با افزایش آگاهی ما درباره کووید-19  و واکنش این ویروس 
ض برای   به واکسن، ممکن است در آینده دوزهای دیگری ن�ی

یم.  نوجوانان در نظر بگ�ی

اگر فرزندم در روز اجرای برنامه واکسیناسیون 
مدرسه نتواند واکسن دریافت کند، چه می  شود؟

اگر فردی در بازه 12  تا 15  سال نتواند واکسن خود را در روز 
ا�ض  واکسیناسیون دریافت کند، گروه پرستاری مدرسه تمهیدات ج�ب

در این زمینه در نظر خواهد گرفت. 

 مثالً برخی افراد پس از روز واکسیناسیون در مدرسه وارد  
 می  شوند.

گ
12 سال�

 اگر فرزندم در روز واکسیناسیون ناخوش 
یا بیمار باشد، چه می  شود؟

اگر فرد نوجوان آن روز ناخوش باشد، گروه پرستاری مدرسه 
ی می  کند. درباره تزریق کردن یا نکردن واکسن تصمیم  گ�ی

 برای افرادی که نمی  توانند دوز نخست واکسن را در 
ی اجرا می  شود.   مدرسه دریافت کنند، برنامه پیگ�ی

ایط زیر   بدین  ترتیب همه کودکان و نوجوانان دارای رسش
می  توانند واکسن دریافت کنند:

 کودک/نوجوان پس از اجرای برنامه واکسیناسیون وارد   	
 شود

گ
12 سال�

کودک/نوجوان در روز واکسیناسیون در مدرسه حا�ض نباشد 	

 به کووید-19  دچار شده باشد 	
گ

کودک/نوجوان به  تاز�

 واکسیناسیون چگونه در 
مدارس اجرا می  شود؟
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نتیجه آزمایش کووید کودک/نوجوان طی 28  روز گذشته مثبت  	
بوده باشد

ی  	 نظر شما درباره دریافت واکسن تغی�ی کند یا برای تصمیم  گ�ی
ی نیاز داشته باشید به فرصت بیش�ت

 همه پرسش  های مربوط به اثربخ�ش واکسن برای نوجوانان 
 باید با گروه  های پرستاری مدرسه که به تزریق واکسن می  پردازند، 

ا�ض  در میان گذاشته شود. این گروه  ها می  توانند شما را از برنامه ج�ب
واکسیناسیون آگاه کنند. 

ل درس می  خواند و به درسه نمی   ن فرزندم در م�ن
ن مشمول این برنامه واکسیناسیون  رود. آیا او ن�ی

می  شود؟

ایط که به مدرسه نمی  روند   برای همه افراد گروه س�ض واجدرسش
 می  کنند(، 

گ
ل درس می  خوانند یا در اقامتگاه امن زند� ض )مثالً در م�ض

باید امکان واکسیناسیون فراهم شود. گروه  های پرستاری مدرسه 
برنامه  ها�ی برای واکسیناسیون این افراد اجرا خواهند کرد. 

فرزندم باالی 12  سال دارد ویل در کالج 
ن  تحصیالت تکمییل درس می  خواند. آیا او ن�ی

مشمول این برنامه واکسیناسیون می  شود؟

ایط که به مدرسه نمی  روند،   بله. همه افراد گروه س�ض واجدرسش
می  توانند واکسن دریافت کنند. گروه  های پرستاری مدرسه برنامه  
ها�ی برای واکسیناسیون این کودکان/نوجوانان اجرا خواهند کرد.

 فرزندم در مدرسه ویژه درس می  خواند. 
ن مشمول این برنامه واکسیناسیون می   آیا او ن�ی

شود؟

بله. گروه  های پرستاری مدرسه موظف به تزریق واکسن به دانش  
آموزان مدارس ویژه هستند.

آیا فرد 12  تا 15  ساله می  تواند برای دریافت 
رسیع  تر واکسن به مراکز حضوری واکسیناسیون 

کووید-19  مراجعه کند؟ 

 متاسفانه پذیرش حضوری این گروه س�ض امکان  پذیر نیست. 
فعالً برنامه  ای برای پذیرش حضوری این افراد وجود ندارد.
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فرآیند اعالم رضایت چگونه است؟

از همه والدین یا افراد دارای مسئولیت والدی�ض درخواست می  شود 
ی در این زمینه معموالً  که رضایت خود را اعالم کنند. تصمیم  گ�ی

د. این جزوه اطالعات برای  با همراهی فرزندان صورت می  گ�ی
نده واکسن( تدوین شده است و فرد را تشویق  فرزند )به  عنوان گ�ی

می  کند که تصمیم مربوط به دریافت واکسن را با پدر/مادر خود در 
میان بگذارد.

در مدارس متوسطه، برخی نوجوانان ممکن است از صالحیت 
اعالم شخیص رضایت برخوردار باشند. گاهی پیش می  آید که پدر/

مادر رضایت  نامه را به مدرسه بازنگردانده باشد ویل فرزند بخواهد 
واکسن را در روز واکسیناسیون دریافت کند. برای جلب رضایت 

د. شفاهی والدین، اقدامات الزم انجام می  گ�ی

 احتماالً در روند اجرای دیگر برنامه  های واکسیناسیون مدرسه 
با این فرآیند کارآمد آشنا شده  اید.

د که آیا نوجوان   چه کیس تصمیم می  گ�ی
 می  تواند شخصاً رضایت خود را اعالم 

؟ کند یا خ�ی

در مدارس متوسطه، برخی نوجوانان ممکن است از صالحیت 
 اعالم شخیص رضایت برخوردار باشند. کارشناس سالمت از 

گروه پرستاری مدرسه با نوجوان صحبت می  کند و سعی می  کند 
د. این کارشناسان در زمینه واکسیناسیون  که با پدر/مادر تماس بگ�ی

 نوجوانان مهارت دارند و مسئولیت ارزیا�ب صالحیت نوجوان 
برای اعالم رضایت شخیص )»صالحیت گیلیک«( بر عهده آنها 

خواهد بود.

 احتماالً در روند اجرای دیگر برنامه  های واکسیناسیون مدرسه 
با این فرآیند کارآمد آشنا شده  اید.

برای کسب اطالعات درباره فرآیند اعالم رضایت، از جمله 
ض واکسیناسیون مراجعه کنید:   صالحیت گیلیک، به کتاب س�ب

www.gov.uk/government/publications/consent-
the-green-book-chapter-2

 آیا والدین می  توانند مانع تزریق واکسن 
به فرزندشان شوند؟

بله. تزریق واکسن اجباری نیست. از والدین خواسته می  شود 
که با تزریق واکسن به فرزندشان موافقت کنند. نوجوانان می  

توانند عالقه خود به دریافت واکسن را ابراز کنند و ممکن است 
از صالحیت اعالم رضایت شخیص برخوردار باشند. از والدین 

خواسته می  شود که پیشاپیش با فرزندشان در این باره صحبت کنند 
وع برنامه واکسیناسیون  تا توافق درباره دریافت واکسن پیش از رسش

حاصل شود.

اگر رضایت اعالم نشود، و نوجوان دارای صالحیت گیلیک 
نباشد یا نخواهد واکسن دریافت کند، واکسیناسیون صورت 

د. نمی  گ�ی

اگر پدر/مادر اعالم رضایت نکند و نوجوانان 
مایل به دریافت واکسن باشد، چه می  شود؟

 نوجوانا�ض که کامالً با روال پیشنهادی، مثالً واکسیناسیون، 
 آشنا هستند، می  توانند به  طور قانو�ض اعالم رضایت کنند. 

ض می  نامند.  صالحیت اعالم رضایت را »صالحیت گیلیک« ن�ی

اگر رضایت پدر/مادر دریافت نشود، ویل نوجوان مایل به دریافت 
واکسن باشد و بنابه تشخیص کارشناس سالمت از صالحیت گیلیک 

ض برخوردار باشد، نوجوان می  تواند واکسن دریافت کند.  ن�ی

ض   در این صورت، گروه  های پرستاری مدرسه برای تماس گرف�ت
ض پدر/مادر  با پدر/مادر اقدام می  کنند تا امکان ایجاد توافق ب�ی

و نوجوان فراهم شود. البته، تصمیم نوجوان دارای صالحیت 
گیلیک بر تصمیم پدر/مادر اولویت دارد.

برای کسب اطالعات درباره فرآیند اعالم رضایت، از جمله 
ض واکسیناسیون مراجعه کنید:   صالحیت گیلیک، به کتاب س�ب

www.gov.uk/government/publications/consent-
the-green-book-chapter-2
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فرزندم دچار حساسیت است. آیا می  تواند 
واکسن دریافت کند؟

تعداد معدودی از کودکان نمی  توانند واکسن دریافت کنند. 

ندگان  ندگان واکسن در بریتانیا« که به گ�ی »اطالعات مربوط به گ�ی
واکسن فایزر مربوط است، اینجا ارائه شده است:

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

وحی  در این سند، اطالعات ایم�ض درباره واکسن و اطالعات م�ش
 درباره بیماری  ها�ی که ممکن است مانع تزریق واکسن به 

نوجوان شود، ارائه شده است. همه نوجوانان و والدین یا 
رسپرستان آنان باید نگرا�ض  های مربوط به حساسیت  ها و واکسن 

کووید-19  را با گروه  های پرستاری مدرسه در میان بگذارند.

 
گ

 آیا واکسن می  تواند سبب �ب  نظمی قاعدیک
یا خون  ریزی ناگها�ن شود؟ 

 بسیار شایع است و بر اثر عوامل مختلفی مانند 
گ

مشکالت قاعد�
س و بیماری  های کوتاه  مدت پدید می  آید. با  این  که برخی افراد  اس�ت
 آنها در ماه پس از دریافت واکسن 

گ
اعالم کرده  اند که نظم قاعد�

اند� مختل شده است، شواهدی برای اثبات نقش واکسن در این 
�ب  نظمی وجود ندارد. 

آیا واکسن می  تواند بر قدرت باروری اثر بگذارد؟

شواهدی برای اثبات تاث�ی واکسن کووید-19  بر قدرت باروری 
 مردان یا زنان وجود ندارد. در این زمینه اطالعات سودمندی 

در وب  سایت انجمن باروری بریتانیا وجود دارد.

 پرسش  های خود درباره واکسن را با گروه پرستاری مدرسه در 
میان بگذارید. اطالعات تماس آنها در جزوه اطالعات و رضایت  نامه 

درج شده است. 

متداول پرسش های
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آیا واکسن حاوی الکل است؟ 

 در واکسن کووید-19  فایزر که واکسن توصیه  شده برای 
نوجوانان است، الکل وجود ندارد. 

 آیا واکسن کووید-19  حاوی فرآورده  های 
حیوا�ن است؟ 

طبق اعالم MHRA، فرآورده  های دارای منشاء حیوا�ض در واکسن 
وجود ندارد. همه اجزای سازنده واکسن در قالب اطالعات پزش� 

در وب  سایت  های MHRA معر�ض شده است.

ی ارائه می  کند:  این ویدئو اطالعات بیش�ت

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

 آیا واکسن برای افراد گیاه  خوار/وگان، 
مسلمان یا یهودی مناسب است؟

، فرآورده  های حیوا�ض   واکسن فایزر فاقد مشتقات گوش�ت
یا تخم  مرغ است.

 انجمن پزش� مسلمانان بریتانیا راهنمای سودمندی در 
https://britishima.org/operation-vaccination/

/hub منت�ش کرده است.

آیا واکسن حاوی ویروس کووید-19  است؟

. واکسن حاوی هیچ ویروس زنده  ای نیست.  خ�ی

 آیا فرزندم می  تواند واکسن کووید-19  
را همزمان با واکسن آنفوالنزا دریافت کند؟

 واکسن آنفوالنزا را می  توان به همه کودکان سال 8  تا سال  
 12 )از جمله دانش  آموزان این پایه( در مدرسه متوسطه، 

و نوجوانان 16  و 17  ساله دچار بیماری زمینه  ای تزریق کرد. 

 اگر تزریق هر دو واکسن به فرزندتان پیشنهاد شود، 
دریافت همزمان آنها مشکیل ایجاد نخواهد کرد.

ی یافته است زیرا تحقیقات  تزریق واکسن امسال اهمیت بیش�ت
 نشان می  دهد که ابتالی همزمان برخی افراد به کووید-19  

 و آنفوالنزا احتمال دچار شدن آنان به پیامدهای مرگبار 
را افزایش می  دهد.

دریافت واکسن چگونه ثبت می  شود؟

 پس از تزریق واکسن به فرزندتان، کارت واکسن کووید-19 ، 
 شامل مشخصات واکسن تزریق  شده، برای فرزندتان صادر 

 می  شود. این کارت سابقه را در مکان ام�ض نگه دارید. 
ض ثبت می  شود. ونی� ن�ی اطالعات واکسیناسیون به  صورت الک�ت

ید،   اگر قصد دارید از پزشک یا پرستار مشاوره بگ�ی
موضوع واکسیناسیون را به آنها اطالع دهید )در صورت امکان، 

کارت واکسن را به آنها نشان دهید( تا آنها بتوانند وضعیت 
فرزندتان را به  درس�ت ارزیا�ب کنند.

 توصیه  های CMO بریتانیا درباره واکسیناسیون گروه س�ض  
 12 تا 15  سال را می  توانید اینجا بیابید: 

www.gov.uk/government/publications/
universal-vaccination-of-children-and-young-

 people-aged-12-to-15-years-against-covid-19

ی ارائه شده است  ض اطالعات بیش�ت  در نشا�ض زیر ن�ی
www.nidirect.gov.uk/covid-vaccine

اگر درباره واکسن پرس�ش دارید، با گروه  های پرستاری مدرسه 
ید. تماس بگ�ی

ی درباره دریافت واکسن کووید-19  شما را رسدرگم  اگر تصمیم  گ�ی
www.nhs.uk/mental-health/ یا نگران کرده است، به

nhs-voluntary-charity-services/charity-and-
voluntary-services/get-help-from-mental-health-

helplines مراجعه کنید.

اطالعات تکمییل درباره گفتگوی والدین و فرزندان در زمینه واکسن 
 کووید-19  ویژه گروه س�ض 12  تا 15  سال ممکن است 

ونی� این سند افزوده شود: به تازه  ترین نسخه   به نسخه الک�ت
 PHA این جزوه و دیگر جزوه  های ویژه بیماران در وب  سایت

pha.site/covid-vaccine-schools مراجعه کنید

اطالعات بیش�ت
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