
آیا فرزند من باید واکسینه شود؟

مقاله دولت کانادا موسوم به واکسن های COVID-19 مخصوص کودکان (مارس 2022)
مقاله دولت کانادا موسوم به واکسن های مخصوص کودکان: تصمیم گرفتن درباره تزریق واکسن (ژانویه 2022)

مقاله سازمان واکسیناسیون کانادا (Immunize Canada) موسوم به «اطالعات مخصوص والدین» (دسامبر 2021)
مقاله سازمان مراقبت های پزشکی کودکان (Children’s Healthcare Canada) موسوم به «واکسیناسیون مطمئن کودکان» (ژانویه

(2022)

هل تريد(ين) معرفة المزيد؟آیا مایل به کسب اطالعات بیشتری هستید؟
می توانید با مراجعه به لینک های زیر اطالعات بیشتری درباره واکسیناسیون کودکان به دست بیاورید:

پاسخ: جواب کلی بله است!

وزارت بهداشت کانادا (Health Canada) واکسن های COVID-19 را تأیید کرده است که مخصوص کودکان و افراد کم سن و

سال 5 ساله و بزرگتر است.

.1

2.واکسن ها می توانند احتمال ابتالی کودک شما به بیماری را کاهش دهند. واکسن ها به کمک سیستم طبیعی دفاعی بدن موجب

ایجاد ایمنی می شوند.

 

به COVID-19 مبتال شوند و بیماری را به دیگران انتقال دهند

بیمار باشند اما عالئمی نداشته باشند

بیمار شوند و به عوارض بلند مدت مبتال شوند

3. اگرچه احتمال اینکه کودکان و افراد کم سن و سال به نوع شدید COVID-19 مبتال شوند کمتر است اما هنوز این احتماالت

برای این افراد وجود دارند:

احتمال ابتال به نوع شدید COVID-19 در کودکان و افراد کم سن و سالی که بیماری های زمینه ای خاص دارند بیشتر است.

واکسن های COVID-19 کمک می کنند تا بدن ویروس را از بین ببرد. کودکان و افراد کم سن و سال نیز مثل بزرگ ساالن 14 روز بعد از تزریق دوز دوم خود به ایمنی

مطلوبی در مقابل ابتالی شدید به بیماری دست پیدا می کنند. 

افرادی که قبالً به COVID-19 مبتال شده اند هنوز باید واکسینه شوند تا در مقابل ابتالی مجدد ایمن شوند.

بیشتر اطالعات 

 

اگر شک دارید که فرزند شما احتماالً آلرژی داشته باشد، با پزشک خود مشورت کنید.
 

مورد تأیید MedComm – یک باشگاه ارتباط
عمومی زیرمجموعه انجمن دانشجویان

.McGill پزشکی

این مطالب جایگزین توصیه ها یا مراقبت های حرفه ای نمی باشد. برای دریافت پاسخ هرگونه سؤال احتمالی باید همواره از خدمات متخصصان پزشکی یا سایر ارائه کنندگان واجد شرایط استفاده کنید.


