
النتظار في تقدیم الجرعة الثانیة من لقاح كورونا ا
عاًما  15و 12للذین تتراوح أعمارھم بین   

 
جرى منذ شھر سبتمبر / أیلول تقدیم جرعة واحدة من لقاح كورونا لألطفال والشباب الذین تتراوح 

قام المعھد الوطني للصحة العامة بتقییم ما إذا كان سیتم تقدیم جرعة عاًما.  15و 12أعمارھم بین 
من المعارف اآلن بانتظار المزید  الصحة ثانیة من اللقاح لھذه الفئة العمریة، ولكن یوصي معھد

. 2022حول ھذا الموضوع. سیقوم المعھد بإجراء تقییم جدید مع بدایة عام   
 

ال یرى المعھد الوطني للصحة العامة توفر أساس في الوقت الحالي لتقدیم جرعة ثانیة من لقاح كورونا لألطفال والشباب  
حتمال إصابة األطفال والشباب بمرض خطیر ضعیف. تصل أن اوالسبب في ذلك ھو  ،2009حتى  2006من موالید 

وتستمر ھذه الحمایة على األرجح   ،%85إلى نسبة  من اللقاح الحمایة ضد اإلصابة بمرض خطیر بعد تلقي جرعة واحدة
 19-أقل عرضة لإلصابة بكوفید 2009حتى  2006باب من موالید األطفال والشنظًرا ألن أسبوًعا على األقل. و 16لمدة 

لحد من انتشار العدوى.ا  لمن أجمقارنة بالشباب األكبر سنًا، فال یتوفر أساس قوي یدعو لتقدیم جرعتین لھذه المجموعة   
 

والتي   ،زیادة خطر اإلصابة بالتھاب غشاء القلب أو التھاب عضلة القلبمرتبطة باحتمال كما أن الجرعة الثانیة من اللقاح  
ستوفر البیانات من دول  .على وجھ الخصوص الرجال من صغار السنو الفتیان لدى عدد من منھا ظھرت بعض الحاالت

    الشمال في المستقبل القریب معلومات أكثر تفصیًال حول ھذه الخطورة. 
 

حول  بإجراء تقدیرات جدیدة المعارف المحدثةبیانات وال من خالل 2022سیقوم المعھد الوطني للصحة العامة في بدایة 
إعطاء الجرعة الثانیة من اللقاح لھذه  توصیتھ بشأندیم اآلثار الجانبیة الخطیرة وتطور المرض والوضع بشكل عام قبل تق

 الفئة العمریة.
حتى  12عاًما بجرعة واحدة. یبلغ عدد الفئة العمریة من  15و 12% من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 70تم تطعیم 

یذھبون إلى  2008حتى  2006األطفال من موالید % من سكان البالد. 4،8أو ما یعادل نسبة  شخصألف  260عاًما  15
ھم تالمیذ بالمدارس االبتدائیة.  2009المدارس المتوسطة، بینما األطفال من موالید   
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