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 PO Box 4151, 5604 ED Eindhoven> عنوان الرد 

  
 معلومات عن لقاح فیروس كورونا لألطفال  : الموضوع 

  
 

 السید الفاضل (السیدة الفاضلة)
 ،، تحیة طیبة وبعد، 

 

سنوات تلقي لقاح ضد فیروس كورونا.   5في ھولندا یُعرض على جمیع األفراد من سن 
 یحتوي ھذا الخطاب على معلومات حول لقاح فیروس كورونا.

 
ویوضح ھذا الخطاب كیف تحدد موعًدا لتلقي اللقاح. وتلقي لقاح فیروس كورونا أمر   

 مجانًا.؛ علًما بأن اللقاح اختیاري. ویمكنك أن تقرر أن یتلقاه طفلك أو ال یتلقاه
 

ھل تلقى طفلك بالفعل لقاح فیروس كورونا؟ أو ھل حددت موعًدا بالفعل؟ وإذا كان األمر 
طفلك بالفعل لقاًحا بالخارج؟ إذا كان األمر كذلك،   ىالخطاب. ھل تلق  كذلك، یمكنك تجاھل ھذا

-government.nl/proof-ofیمكنك استشارة الموقع اإللكتروني التالي: 

vaccination 
 لماذا تحصل على لقاح فیروس كورونا لطفلك؟

ومع ذلك، یصبح  یعاني معظم األطفال من القلیل من األعراض إذا أصیبوا بفیروس كورونا.
عدد قلیل من األطفال مریًضا بشدة ویحتاج إلى نقلھ للمستشفى وإدخالھ إلى وحدة الرعایة  

المركزة. ویمكن للقاح فیروس كورونا أن یمنع من تطور حالة إصابة األطفال الشدیدة  
 بفیروس كورونا. 

 

 



 

 

 

ض الخطیر بسبب  إذا أصیب طفلك بالفعل بفیروس كورونا، وكانت لدیھ حمایة كافیة من المر
فیروس كورونا ولم یكن اللقاح ضروریًا. وھناك أسباب أخرى الختیار لقاح فیروس كورونا،  

على سبیل المثال، إذا أصیب طفلك بمرض مزمن ویحتمل أن یتطور لدیھ حالة شدیدة من  
 فیروس كورونا.

 
 أي اللقاحات أنسب؟ 

ھذا اللقاح قد تم تعدیلھ لیناسب األطفال وبھ ؛ علًما بأن سوف یحصل األطفال على لقاح فایزر
قدر أقل من المادة الفعالة عن اللقاح المخصص للكبار. وقد بین البحث أن ھذا اللقاح آمن على 

 األطفال. ولذا، فقد تمت الموافقة على اللقاح لألطفال.
 

 
 

 كم عدد اللقاحات؟
ال جرعتین من اللقاح ضد فیروس كورونا. وإذا أصیب طفلك بالفعل بفیروس  األطفیُمنح 

كورونا واخترَت إعطاءه اللقاح، تكفیھ جرعة واحدة من اللقاح. وبالنسبة لألطفال المعرضین  
لمخاطر طبیة عالیة، یُوصى بأخذ جرعتین من اللقاح إذا كانوا بالفعل مصابین بفیروس  

 كورونا.
 

 تحدید موعد 
). ویمكنك أن تجده على جواز  BSNابحث عن رقم التأمینات االجتماعیة لطفلك (  -

 فره أو بطاقة ھویتھ أو وثیقة التأمین الصحي. س
  08:00اعة س(مجانًا، بصفة یومیة بین ال 08007070اتصل على رقم   -

 ). 20:00اعة سوال
 أجب عن األسئلة الخاصة بحالة طفلك الصحیة.  -
ف نرسل لك رسالة برید إلكتروني لتأكید الموعد.  وافق على تاریخ وموعد. وسو -

 ویمكنك أن تدّون التفاصیل. 
 

 ما یجب مراعاتھ عند حضور الموعد 
یحتوي ھذا الخطاب على قائمة باألسئلة عن حالة طفلك الصحیة. ویُرجى استكمال  •

 قائمة األسئلة ھذه في المنزل وأخذھا معك إلى الموقع المحدد لتلقي اللقاح. 
 أن طفلك یستطیع كشف الجزء العلوي من ذراعھ بسھولة.تأكد من  •
 علیك إحضار ھذه الدعوة معك. •
یجب على الوالد/ مقدم الرعایة الذي یصطحب الطفل إلى الموعد أن یحضر جواز   •

 السفر أو بطاقة الھویة أو رخصة القیادة. 

 



 

 

 

 كمامة. ارتداء الاحرص على   •
 الطفل. برفقة الموقع یسمح فقط ألحد الوالدین/ مقدم رعایة الحضور إلى  •

 
 اإلذن 

سنة قُّصر، ولذا یجب أن یحضر أحد الوالدین/ مقدم   11سنوات إلى  5األطفال من سن 
الرعایة إلى موقع تلقي اللقاح معھم. ومع ذلك، یجب إبالغ الوالد أو مقدم الرعایة الذي ال  

ي موقع یحضر مع الطفل باللقاح ویجب أن یعطي اإلذن بخصوص لقاح فیروس كورونا. وف
تلقي اللقاح، سوف تُسأل عما إذا كان الوالدان/ مقدمو الرعایة قد أعطوا اإلذن بخصوص  

 اللقاح من عدمھ.
 

 ھل ترغب في المزید من المعلومات؟
یحتوي ھذا الخطاب على المزید من المعلومات حول اللقاح والتسجیل. ویمكنك االطالع على 

المزید من المعلومات بزیارة الموقع اإللكتروني الرسمي:  
www.coronavaccinatie.nl  (مجانًا). یمكنك  08001351أو االتصال برقم

 08007707707أیًضا االتصال باختصاصي رعایة صحیة: 
  

 ،، كر والتقدیر،خالص الش
 جیھ. إیھ. فان فالییت، طبیب 

 ) RIVMمدیر برنامج لقاح فیروس كورونا بالمعھد الوطني للصحة العامة والبیئة ( 

 


