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تلقيح طفلك :تحدث عن هذا الموضوع.
حضرة اآلباء،

بلغ عدد الملقحين منا في مدينة خنت أكثر من  180.000مواطن في إطار محاربة كورونا.
أمر قوي! بعد حين سيأتي دور ابنك أو ابنتك ،إذ سيستلم األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين  12و 15سنة على استدعاء من أجل
الحصول على حقنة في مركز التلقيح في  .Flanders Expoعلى كل حال سيتم استدعاء البالغين  12سنة فما فوق حسب تاريخ
الميالد.
كل حقنة تساعد
جميعنا يشتاق إلى حياة طبيعية لنا وألطفالنا .لذلك فإنه من المهم أن يحصل القاصرين على التلقيح أيضا حتى ال يمررون العدوى
ألقرانهم أو إلى األشخاص األكبر منهم سنا .كما يمنحهم اللقاح الحماية ألنفسهم ضد الفيروس وبالتالي سيساهمون في تقليص سرعة
انتشار الفيروس ومتحور دلتا.

تحدث عن هذا الموضوع
يحتاج طفلك إلى موافقتك للحصول على التلقيح .يمكن أن يتم ذلك كتابيا أو بمرافقتك له إلى مركز التلقيح .لكن األهم من ذلك هو أن
يكون ابنك أو ابنتك كذلك مقتنعا/مقتنعة باألمر .هل تريد التحدث معه(ها) في الموضوع؟ أو لربما لديك أنت أيضا استفسارات
أخرى؟ ستجد في الصفحة الخلفية من هذه الرسالة بعض األجوبة.
نتمنى لك عطلة صيفية ممتعة وعما قريب سنة دراسية طبيعية.
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أسئلة حول التلقيح
يثير التلقيح العديد من األسئلة والمخاوف .خذ طفلك على محمل الجد ،واستمع إليه واطرح أسئلة .استمر في الحديث معه حتى لو
اختلف معك في الرأي .فيما يلي األسئلة المتداولة:
لماذا يفضل أن يقوم القاصر بتلقيح نفسه؟
من أجله هو:
 يمكن للقاصرين أن يمرضوا هم أيضا بكورونا ،وقد يعاني بعضهم من تداعيات اإلصابة لمدة طويلة. من حصل على التلقيح يكون أقل عرضة لإلصابة بالفيروس وهذا يقلل أيضا من خطر اإلصابة بالعدوى والحجر الصحي. سيضطر القاصرين الذين لم يحصلوا على التلقيح إلى اإلدالء دائما بفصح يثبت عدم إصابتهم على سبيل المثال إذا أرادواالذهاب إلى فعالية أو السفر.
من أجل األشخاص اآلخرين:
 بدون تلقيح ستكون إمكانية العدوى أآلخرين أكبر. الزال خطر حدوث موجة جديدة قائما .كلما زاد عدد القاصرين الحاصلين على اللقاح كلما قلت نسبة انتشار الفيروسوسالالته المتحورة.
هل اللقاح آمن؟
يحصل القاصرين في خنت الذين تتراوح أعمارهم ما بين  12و 15سنة على لقاح فايزر .لقد تم اختبار لقاح فايزر والتحقق من
فعاليته لدى الذين تتراوح أعمارهم ما بين  12و 15سنة .من المحتمل أن تظهر بعض األعراض الجانبية الخفيفة خالل  48ساعة بعد
تلقي اللقاح ،مثل احمرار محلي أو إحساس يشبه اإلنفلونزا .احتمال ظهور أعراض جانبية قوية ضئيل لكننا ال نستطيع استبعاده
بالمرة .ال يسري هذا األمر على لقاح كورونا فقط بل على جميع اللقاحات واألدوية.
كيف أمنح طفلي اإلذن للحصول على التلقيح؟
يمكنك بطبيعة الحال مرافقته إلى مركز التلقيح .إذا لم يتسن لك ذلك فبإمكانك أن تعطيه رسالة الموافقة التي يوقع عليها أحد الوالدين
أو الوصي .تجد هنا نموذجا لرسالة الموافقة من الحكومة الفلمنكية.
المزيد من المعلومات؟
هل الزالت لديك أسئلة عملية؟ راجع الموقع  www.stad.gent/vaccinatieأو اتصل بخط التلقيح لمدينة خنت على الرقم
.09 210 10 44
يتم تداول العديد من المعلومات الخاطئة عن فيروس كورونا وخاصة على مواقع التواصل االجتماعي .تجد على موقع بلدية خنت
 www.laatjevaccineren.beأو  www.info-coronavirus.beمعلومات موثوقة .يمكنك مراجعة المواقع
 www.watwat.be/vaccinأو  www.ikbendaar.beلالطالع على معلومات حسب مستوى األطفال.
هل حصل طفلك على التلقيح الكامل؟
يمكنك في هذه الحالة تجاهل هذه الرسالة.
تتوفر هذه الرسالة بلغات مختلفة وبلغة اإلشارات الفلمنكية.
راجع هذه النسخ عبر الموقع  www.stad.gent/vaccinatieأو قم بمسح رمز االستجابة السريعة هذا (QR-code).
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