لقاحات كوفيد19-

آمنة وفعالة ومجانية
لألطفال من سن  5وأكبر

سيمحي لقاح كوفيد 19-من فايزر لألطفال من سن  5إىل 11
عاما من األمراض الخطيرة ويعيدهم إىل العيش بأمان مع أسرهم
ً
وأصدقائهم.

لم تكن هناك مخاوف تتعلق بالسالمة أو آثار جانبية خطيرة لوحظت في التجارب السريرية.

بدأت التجارب السريرية في مارس  .2021ضمت المرحلة األوىل من التجربة في البداية  4500طفل تتراوح
موقعا للتجارب السريرية حول العالم.
عاما في أكثر من 90
ً
أعمارهم بين ستة أشهر وً 11

شارك أكثر من  3000طفل تتراوح أعمارهم بين  5-11عاماً في التجارب.

هذا مشابه للعدد المتضمن في العديد من التجارب السريرية المماثلة مع األطفال .شملت التجارب
متطوعين من أعراق وأعراق مختلفة ،بما في ذلك المتطوعون من ذوي األصول األسبانية  /الالتينيين
( 77%بيض 6% ،سود 8% ،آسيويين 17% ،من أصل إسباني  /التيني 7% ،متعددي األعراق).

يتم إعطاء األطفال جرعتين من لقاح فايزر.

عاما أو أكبر.
كل جرعة تساوي ثلث المقدار المعطى لألشخاص الذين يبلغون من العمر ً 12

اللقاح فعال.

عاما كما في األطفال األكبر سنًا والبالغين
أنتج استجابات مناعية مماثلة لدى األطفال من سن  5إىل ً 11
عاما.
الذين تتراوح أعمارهم بين  16وً 25

تقوم إدارة الغذاء والدواء ( )FDAبمراجعة التجارب لتحديد ما إذا كانت اللقاحات آمنة.

توجد لجنة علمية مستقلة تراقب العمل .اللقاحات مصرح بها وتوصي مراكز السيطرة عىل األمراض والوقاية
منها ( )CDCباستخدامها.

اآلثار الجانبية المؤقتة لألطفال من سن  5إىل  11عامً ا مماثلة لألطفال األكبر س ًنا والبالغين.

قد يعاني طفلك من ألم مؤقت في الذراع والصداع والتعب أو األلم لمدة يوم أو نحو ذلك .التهاب عضلة
القلب ،أو التهاب عضلة القلب ،هو عرض جانبي نادر للغاية مع حاالت خفيفة في الغالب .عادة ما يتعافى
الناس من تلقاء أنفسهم أو يحتاجون إىل الحد األدنى من العالج .لم تُشاهد حاالت التهاب عضلة القلب خالل
التجارب السريرية ،وستستمر المراقبة المستمرة.
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