العربية
صفيحة الحقائق عن معلومات متعلقة باللقاح للمتلقين ومقدمي الرعاية عن لقاح PFIZER-BIONTECH
ضد الكوفيد 19-لمنع انتشار مرض الكورونا فيروس ( 2019الكوفيد )19-الستخدامه لألفراد من عمر
 5سنوات إلى  11سنة
لمن في الخامسة إلى  11سنة من العمر

يتم عرض لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-على طفلك لمنع انتشار مرض الكورونا فيروس 2019
(كوفيد )19-الذي يتسبب به فيروس .SARS-CoV-2
تحتوي صفيحة الحقائق عن معلومات متعلقة باللقاح للمتلقين ومقدمي الرعاية على صفيحة حقائق عن لقاح
I
ّ
المرخص الستخدامه لألفراد من عمر  5سنوات إلى  11سنة.
 Pfizer-BioNTechضد الكوفيد19-
حاز لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-على التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAمن
إدارة األغذية واألدوية لتقديم السلسلة األساسية المؤلفة من جرعتين لألفراد من عمر  5سنوات إلى  11سنة.
وحاز لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-أيضا ً على التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ
( )EUAمن إدارة األغذية واألدوية لتقديم جرعة ثالثة من السلسلة األساسية لألفراد من عمر  5سنوات إلى
 11سنة الذين تم تحديد أنهم يعانون من أنواع معينة من نقص المناعة.
تحتوي صفيحة الحقائق عن معلومات متعلقة باللقاح على معلومات تساعدك في فهم مخاطر لقاح Pfizer-
 BioNTechضد الكوفيد 19-ومنافعه الذي قد يتلقاه طفلك ألنه ثمة جائحة الكوفيد 19-حاليا .تح ّدث إلى مق ّدم
اللقاح لطفلك إذا كانت لديك أي أسئلة.
من الممكن أن يكون قد تم تحديث صفيحة الحقائق هذه .للحصول على صفيحة الحقائق األحدث ،الرجاء زيارة موقع
.www.cvdvaccine.com
ما الذي عليك معرفته قبل تلقي طفلك لهذا اللقاح
ما هو الكوفيد 19-؟
يحدث مرض الكوفيد  19-بسبب فيروس كورونا المسمّى بسارس-كوف .)SARS-CoV-2( 2يمكنك ان تصاب
بمرض الكوفيد  19-من خالل التواصل مباشرة مع شخص آخر مصاب بالفيروس .وهو في الغالب مرض يصيب
الجهاز التنفسي ويمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى .قام األشخاص المصابون بالكوفيد  19-باإلبالغ عن مجموعة
واسعة من األعراض ،تتراوح ما بين األعراض الخفيفة إلى المرض الشديد الذي يؤدي إلى الوفاة .يمكن أن تظهر
األعراض بعد يومين إلى  14يوما من التعرض للفيروس .قد تشمل األعراض :الحمى أو القشعريرة ،السعال ،ضيق
التنفس ،التعب ،آالم العضالت أو الجسم ،الصداع ،فقدان جديد للتذوق أو الشم ،التهاب الحلق ،واحتقان أو جريان
األنف ،الغثيان أو التقيوء ،اإلسهال.
لمزيد من المعلومات عن التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( ،)EUAراجع قسم "ما هو التصريح
باالستخدام في حاالت الطوارئ ()EUA؟" في نهاية صفيحة الحقائق هذه.

 Iقد تتلقى صفيحة الحقائق عن معلومات متعلقة باللقاح حتى إذا كان طفلك في عمر  12سنة .قد يتلقى األطفال الذين ينتقلون من عمر  11سنة إلى 12
سنة ما بين الجرعة األولى والثانية في الدورة األولية لكل جرعة ،إما )1( :لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-المر ّخص الستخدامه لألفراد
ما بين عمر  5سنوات إلى  11سنة؛ أو لقاح كوميرناتي (( )COMIRNATYلقاح الكوفيد ،19-ميرنا ( ))mRNAأو لقاح Pfizer- BioNTech
ضد الكوفيد 19-المر ّخص لألفراد في عمر  12سنة وأكثر.
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ما الذي عليك إخبار مقدّ م اللقاح لطفلك به قبل أن يتلقى طفلك هذا اللقاح؟
أخبر مقدّ م اللقاح لطفلك بكافة الحاالت الطبية المتعلقة بطفلك ،ويشمل ذلك إذا كان طفلك:
يعاني من أي حساسية
يعاني من التهاب في عضلة القلب أو التهاب التامور (التهاب في بطانة القلب الخارجية)
مصاب بالحمى
يعاني من اضطراب نزيفي أو يتناول دواء لمنع تجلط الدم
يعاني من نقص في المناعة أو يتناول دواء يؤثر على جهاز المناعة لديه
هي حامل
تقوم بالرضاعة
تلقى لقاحا آخر ضد الكوفيد19-
قد أغمي عليه بسبب إعطائه حقنة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

كيف يتم إعطاء اللقاح؟
سيتم إعطاء اللقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-بواسطة حقنة في العضل.
يتم إعطاء اللقاح على شكل سلسلة من جرعتين ،يفصل ما بين الجرعة األولى والثانية ثالثة أسابيع .يمكن إعطاء
جرعة ثالثة من السلسلة األساسية على األقل بعد  28يوما من الجرعة الثانية لألفراد الذين تم تحديد أنهم يعانون من
أنواع معينة من نقص المناعة.
قد ال يحمي اللقاح الجميع.
من ال يجب أن يأخذ اللقاح؟
ال يجب أن يأخذ طفلك اللقاح إذا:
عانى من حساسية حادة بعد جرعة سابقة من هذا اللقاح
عانى حساسية حادة بسبب أي مكون من هذا اللقاح.

•
•

ما هي مكونات هذا اللقاح؟
يحتوي اللقاح على المكونات التالية :ميرنا ( ،)mRNAالمواد الدهنية (( -4هيدروكسيبوتيل) أزانيديل) مكرر
(هيكزان-1،6-ديل) مكرر (-2هيكزيلديكانويات)([ 2 ،بولي إيثيلين غليكول)-N,N-]2000-ديتيتراديسيألسيتأميد،
-2،1ديستيارويل-سن-غليسيرو-3-فوسفوكولين والكوليستيرول) ،تروميثامين ،هيدروكلوريد تروميثامين ،سكروز
وكلوريد الصوديوم.
هل تم استخدام اللقاح من قبل؟
تلقى ماليين األفراد من عمر  12سنة وأكثر لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-بموجب التصريح
باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAمنذ كانون األول /ديسمبر  .2020خالل تجربة سريرية ،تلقى حوالى
 3,100فردا من عمر  5سنوات حتى  11سنة على األقل جرعة واحدة من لقاح  Pfizer-BioNTechضد
الكوفيد .19-خالل تجارب سريرية أخرى ،تلقى ما يقرب من  23,000شخص من عمر  12عاما وما فوق جرعة
واحدة على األقل من اللقاح .يحتوي اللقاح المصرّ ح الستخدامه لألفراد من عمر  5سنوات حتى  11سنة على
الميرنا والمواد الدهنية نفسها ولكن على مكونات غير ناشطة أخرى مقارنة باللقاح الذي تم استخدامه بموجب
التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAلألفراد الذين بعمر  12عاما وما فوق والذي تمت دراسته في
التجارب السريرية .يساعد استخدام المكونات غير الناشطة األخرى في تثبيت اللقاح في حرارة باردة ويمكن أن يتم
تجهيز التركيبة لتقديم الجرعات المالئمة لمن هم بعمر  5سنوات حتى  11سنة.
ما هي منافع هذا اللقاح؟
تم إثبات أن اللقاح يحميك من الكوفيد.19-
ما زالت فترة الحماية من الكوفيد 19-غير معروفة حاليا.
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ما هي مخاطر هذا اللقاح؟
ثمة احتمال ضئيل بأنّ اللقاح قد يسبب بحساسية حادة عادة ما تحدث الحساسية الحادة في غضون دقائق قليلة أو
ساعة بعد تلقي جرعة من اللقاح .لهذا السبب ،قد يطلب مق ّدم اللقاح لطفلك أن يبقى في المكان الذي تلقى فيه اللقاح
لمراقبته بعد التلقيح .قد تشمل الحساسية الحادة ما يلي:

•
•
•
•
•

صعوبة في التنفس
ورم الوجه والصدر
دقات قلب سريعة
طفح جلدي سيّ ء على الجسم بالكامل
الشعور بالدوار والضعف

ظهر التهاب في عضلة القلب أو التهاب التامور (التهاب في بطانة القلب الخارجية) لدى بعض الناس الذين تلقوا اللقاح .لدى
معظم هؤالء الناس ،بدأت العوارض تظهر بغضون بضعة أيام بعد تلقي الجرعة الثانية من اللقاح .إنّ احتمالية تعرّ ضك لهذه
المشاكل هي منخفضة جدا .عليك الحصول على الرعاية الطبية على الفور إذا عانى طفلك أي من العوارض التالية بعد تلقي
اللقاح:
ألم في الصدر
قصور في التنفس
الشعور بالتنفس السريع ،أو برجفة أو بدقات قوية في القلب

•
•
•

تشمل اآلثار الجانبية للقاح المبلّغ عنها ما يلي:
الحساسية الحادة
الحساسية غير الحادة مثل الطفح الجلدي أو الحكاك أو طفح الشرى أو تو ّرم الوجه
التهاب في عضلة القلب
التهاب التامور (التهاب في بطانة القلب الخارجية)
األلم مكان الحقنة
الشعور بالتعب
الصداع
األلم في العضل
القشعريرة
األلم في المفاصل
الحمى
تورم مكان الحقنة
احمرار مكان الحقنة
الغثيان

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

الشعور بعدم الراحة
ألم في األطراف
نقص في الشهية
اإلسهال
التقيؤ
ألم في اليد
الغياب عن الوعي بسبب حقن اللقاح

قد ال تكون هذه كافة اآلثار الجانبية للقاح .قد تحدث آثار جانبية حادة وغير متوقعة .ما زالت اآلثار الجانبية المحتملة للقاح قيد
الدراسة في التجارب السريرية.
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علي أن أفعله حيال اآلثار الجانبية؟
ما الذي
ّ
إذا عانى طفلك من حساسية حادة ،اتصل بالرقم  9-1-1أو توجه إلى أقرب مستشفى.
اتصل بمزوّ د اللقاح أو بمقدّم الرعاية الصحية لطفلك إذا عانى من أي آثار جانبية أزعجته أو لم تختفي.
بلّغ عن اآلثار الجانبية للقاح إلى نظام التبليغ عن أحداث سيئة للقاح ( )VAERSالتابع إلدارة األدوية واألغذية /مركز
مكافحة األمراض .والرقم المجاني لنظام التبليغ عن أحداث سيئة للقاح ( )VAERSهو  1-800-822-7967أو بلّغ عبر
اإلنترنت على موقع  .https://vaers.hhs.gov/reportevent.htmlالرجاء إدخال جملة “ Pfizer-BioNTech
 ”COVID-19 Vaccine EUAفي الخط األول من الصندوق رقم  18في استمارة التبليغ.
إضافة إلى ذلك ،بإمكانك التبليغ عن اآلثار الجانبية إلى شركة  .Pfizer Incعلى معلومات االتصال الواردة أدناه.
رقم الفاكس

الموقع اإللكتروني
www.pfizersafetyreporting.com

رقم الهاتف
1-800-438-1985

1-866-635-8337

قد ُتمنح خيار التسجيل في تطبيق في-سايف ( .)v-safeتطبيق في-سايف ( )v-safeهو أداة مستندة إلى الهاتف الذكي
تستخدم الرسائل النصية واالستبيانات على الموقع اإللكتروني للتحقق من صحة األشخاص الذين تلقوا اللقاح من أجل تحديد
اآلثار الجانبية المحتملة التي قد تظهر بعد التلقيح ضد الكوفيد .19-يطرح تطبيق في-سايف ( )v-safeأسئلة تساعد مركز
مكافحة األمراض في مراقبة سالمة لقاحات الكوفيد .19-يقدّم تطبيق في-سايف ( )v-safeأيضا تذكيرات عند الحاجة
والمالحقة المباشرة عبر الهاتف من قبل مركز مكافحة األمراض في حال بلّغ المشاركون عن تأثر صحي كبير بعد تلقي
اللقاح ضد الكوفيد .19-لمزيد من المعلومات عن كيفية إنشاء حساب ،زر موقع.www.cdc.gov/vsafe :
ماذا لو قررت عدم إعطاء لقاح  PFIZER-BIONTECHضد الكوفيد 19-لطفلي؟
ّ
بموجب التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( ،)EUAلديك الخيار بقبول تلقي اللقاح أو رفضه .إذا قررت أال يتلقاه
طفلك ،فلن يغير ذلك من مستوى الرعاية الطبية الخاصة به.
هل ثمة خيارات أخرى لمنع الكوفيد 19-غير لقاح PFIZER-BIONTECH؟
بالنسبة إلى األطفال من عمر  5سنوات إلى  11سنة ،ما من لقاحات ضد الكوفيد 19-متاحة غيره بموجب التصريح
باالستخدام في حاالت الطوارئ ()EUAوما من لقاحات ضد الكوفيد 19-مُعتمدة.
هل يمكن أن يتلقى طفلي لقاح  PFIZER-BIONTECHضد الكوفيد 19-في الوقت نفسه مع لقاحات أخرى؟
لم يتم تقديم البيانات بعد إلى إدارة األغذية واألدوية حيال إعطاء لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-في الوقت
نفسه مع لقاحات أخرى .إذا كنت تفكر في إعطاء لقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-في الوقت نفسه مع لقاحات
أخرى ،ناقش الخيارات مع مقدّم الرعاية الصحية لطفلك.
ماذا لو كان طفلي يعاني من نقص في المناعة؟
إذا كان طفلك يعاني من نقص في المناعة ،قد يقدّم لك خيار إعطاء طفلك جرعة ثالثة من اللقاح .قد ال تمنح الجرعة الثالثة
المناعة الكاملة على الكوفيد 19-لألشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة ،وعليك االستمرار في اتخاذ التدابير الوقائية
مع طفلك للمساعدة في منع اإلصابة بالكوفيد .19-إضافة إلى ذلك ،يجب أن يتلقى من هم على تواصل قريب مع طفلك اللقاح
بالشكل المالئم.
ماذا عن الحمل والرضاعة؟
إذا كانت طفلتك حامال أو تقوم بالرضاعة الطبيعية ،ناقش الخيارات مع مقدّم الرعاية الصحية.
هل س ُيصاب طفلي بالكوفيد 19-بسبب اللقاح؟
ال .ال يحتوي اللقاح على فيروس  SARS-CoV-2وال يمكن أن يصاب طفلك بالكوفيد 19-بسببه.
احتفظ ببطاقة التلقيح الخاصة بطفلك.
عندما يتلقى طفلك الجرعة األولى ،ستحصل على بطاقة تلقيح ُتظهر تاريخ العودة من أجل جرعة (جرعات) طفلك التالية من
اللقاح .تذ ّكر إحضار بطاقة التلقيح عندما يعود طفلك.
4
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معلومات إضافية:
إذا كانت لديك أي أسئلة ،زر الموقع اإللكتروني أو اتصل على رقم الهاتف المزود أدناه.
للوصول إلى صفائح الحقائق األكثر حداثة ،الرجاء مسح رمز االستجابة السريعة المزود أدناه.
رقم الهاتف
الموقع اإللكتروني العالمي
www.cvdvaccine.com
1-877-829-2619
()1-877-VAX-CO19

كيف يمكنني معرفة المزيد؟

•
•
•
•

استفسر من مقدم اللقاح.
قم بزيارة موقع مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCعلى الرابط
.https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
قم بزيارة موقع إدارة الغذاء والدواء ( )FDAعلى الرابط https://www.fda.gov/emergency-
preparedness-and-response/mcm- legal-regulatory-and-policy.framework/emergency-use-authorization
اتصل بإدارة الصحة العامة المحلية أو التابعة للوالية.

أين سيتم تسجيل معلومات التلقيح الخاصة بطفلي؟
قد يُدخل مقدّم اللقاح معلومات التلقيح الخاصة بطفلك إلى نظام معلومات التلقيح العائد للسلطة القضائية المحلية أو التابعة
لواليتك ( )IISأو نظام معيّن آخر .سيضمن ذلك أن يتلقى طفلك اللقاح نفسه عندما يعود للجرعة الثانية .لمزيد من المعلومات
عن أنظمة معلومات التلقيح العائدة للسلطة القضائية المحلية أو التابعة لواليتك ( ،)IISزر موقع:
.https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
هل من الممكن أن أتح ّمل كلفة رسوم التسجيل لتلقي لقاح الكوفيد19-؟
ال .في الوقت الحالي ،ال يستطيع مقدّم اللقاح تحميلك أي كلفة لجرعة من اللقاح وال يمكن أن تدفع رسوم اللقاحات الخاصة أو
أي رسوم أخرى إذا كنت تتلقى لقاح الكوفيد 19-فقط .ولكن ،قد يطلب مقدّم اللقاح الحصول على أتعابه المالئمة من برنامج
أو خطة تغطي رسوم تقديم لقاح الكوفيد 19-لمتلقيه (تأمين خاص ،ميديكير ( ،)Medicareميديكيد ( ،)Medicaidإدارة
الخدمات والموارد الصحية [ ]HRSAبرنامج الكوفيد 19-للمتلقين غير المؤمّن عليهم).
أين يمكنني التبليغ عن حاالت الشك باالحتيال؟
يتم تشجيع األفراد الذين أدركوا أي انتهاك محتمل لمستلزمات برنامج التلقيح ضد الكوفيد 19-التابع لمركز مكافحة األمراض
على التبليغ عنها إلى مكتب المفتش العام لدى إدارة الصحة والخدمات البشرية في الواليات المتحدة ،على الرقم -1-800
 HHS-TIPSأو على موقع .https://TIPS.HHS.GOV
ما هو برنامج التعويض عن الضرر الناجم عن اإلصابة؟
إنّ برنامج التعويض عن الضرر الناجم عن اإلصابة ( )CICPهو برنامج فدرالي قد يساعد في دفع أي تكاليف للرعاية
الطبية وغيرها من النفقات المحددة لبعض الناس الذين تعرضوا إلصابة كبيرة من األدوية أو اللقاحات ،وبما في ذلك هذا
اللقاح .بشكل عام ،يجب تقديم مطالبة إلى برنامج التعويض عن الضرر الناجم عن اإلصابة ( )CICPفي غضون عام واحد
( )1من تاريخ تلقي اللقاح .لمعرفة المزيد حول هذا البرنامج ،قم بزيارة الموقع اإللكتروني  /www.hrsa.gov/cicpأو
اتصل بالرقم .1-855-266-2427
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ما هو التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ()EUA؟
التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAهو آلية تسهّل توفر المنتجات الطبية واستخدامها ،ويشمل ذلك اللقاحات،
خالل حاالت الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة ،على سبيل المثال جائحة الكوفيد 19-الحالية .يدعم التصريح باالستخدام في
حاالت الطوارئ ( )EUAإعالن من وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ( )HHSبأنّ الظروف موجودة لتبرير االستخدام
الطارئ لألدوية والمنتجات البيولوجية خالل جائحة الكوفيد.19-
قد تصدر إدارة األدوية واألغذية تصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAعندما يتم تحقيق بعض المعايير ،ويشمل
ذلك أ ّنه ما من بدائل مالئمة ومُعتمدة ومتوفرة .إضافة إلى ذلك ،يستند قرار إدارة األدوية واألغذية إلى كمالية األدلة العلمية
المتاحة التي تظهر أنّ المنتج قد يكون فعاال لمنع اإلصابة بالكوفيد 19-خالل جائحة الكوفيد 19-وأنّ المنافع المعروفة
والمحتملة للمنتج تزيد مخاطره المعروفة والمحتملة .يجب تحقيق كافة هذه المعايير للسماح باستخدام المنتج في عالج
المريض خالل جائحة الكوفيد.19-
سينتهي التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ ( )EUAهذا للقاح  Pfizer-BioNTechضد الكوفيد 19-عندما تحدد
وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ( )HHSأن الظروف التي تبرر هذا التصريح لم تعد موجودة أو عندما يطرأ تغيير في
حالة الموافقة على المنتج مثل عدم الحاجة إلى الحصول على التصريح باالستخدام في حاالت الطوارئ (.)EUA
للسماح لمقدم (مقدمي) الرعاية الطبية بالحصول على معلومات دقيقة عن حالة
التلقيح وتقييم التلقيح والجدول الزمني الموصى به لللقاحات المستقبلية ،سيتم
إرسال المعلومات إلى سجل تحسين الرعاية في ميشيغان .يحق لألشخاص مطالبة
مقدم الرعاية الطبية الخاص بهم بعدم إرسال معلومات التحصين إلى السجل.

من صناعة
شركة  ،Pfizer Inc.نيو يوركNY ،
10017

لم تستخدم لقاحات ميرنا (( )mRNAتلك التي تنتجها شركة فايزر  Pfizerو
موديرنا  )Modernaخط الخاليا الجنينية إلنتاج اللقاح أو تصنيعه .بالرغم من
ذلك ،فقد تم استخدام خط الخاليا الجنينية في مرحلة مبكرة للغاية لتأكيد الفعالية
قبل اإلنتاج والتصنيع.

تمت صناعته ألجل

تمت مراجعته في 3 :كانون الثاني /يناير 2022
امسح الرمز لمعرفة أن صفيحة الحقائق هذه قد تم تقديمها إلى متلقي
اللقاح ألنظمة معلومات التلقيح /السجالت الطبية اإللكترونية.
GDTI: 0886983000424
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