تزریق واکسین کرونا به اطفال و نوجوانان
والدین و سرپرستانی که عالقمند تطبیق واکسین به اطفال  ۱۱-۵سال باشند ،میتوانند پیشنهاد
واکسین را دریافت کنند .واکسیناسیون داوطلبانه است و هیچ توصیه کلی برای واکسین کردن
همه اطفال در این گروه سنی وجود ندارد.
وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی ،انگویل شیرکول میگوید :اطفال به ندرت شدید مریض می شوند .در حال حاضر
معلومات محدود در مورد عوارض جانبی نادر و عوارض جانبی که بعد از مدت طوالنی به وجود می آید ،در دست
داریم .برای اکثریت اطفال فواید فردی اندک است ،به همین دلیل انستیتوت صحت عامه توصیه نکرده است که اطفال
بین  ۵و  ۱۱سال واکسین شوند .در عین حال آنها اجازه میدهند که به همه والدین پیشهناد شود که اطفال خود را
واکسین کنند ،اما این امر به طور خاص برای چند گروه مشخص مربوط خواهد بود.
تطبیق واکسین عمالا برای اطفال مبتال به بیماری های مزمن ،اطفال که با اشخاص نیازمند به محافظت در تماس
نزدیک باشند و یا هم اطفالی که در ممالک دارای عفونت بیشتر به سر میبرند و دسترسی کم به خدمات صحی داشته
باشند و یا هم اطفالی که به اساس دالیل خاص در یک وضعیت خاص به سر می برند ،مطرح می باشد.
شیرکول مگوید ،ما توصیه های انستیتوت صحت عامه را دنبال میکنیم و در صورت تمایل والدین و سرپرستان ،برای
اطفال آنها واکسین رایگان ارائه خواهد شد.

اطفال و نوجوانان  ۱۵-۱۲سال
انستیتوت صحت عامه توصیه پیشنهاد دوز دوم واکسین برای نوجوانان بین سنین  ۱۵-۱۲سال را میکند ،اما این یک
توصیه تطبیق دوز دوم واکسین نمیباشد زیرا بعد از تطبیق دوز اول ،این گروه معافیت الزم دریافت میکند .عالوه بر
این ،تزریق دوز دوم خطر مبتال شدن به التهاب عضلۀ قلب را بیشتر میسازد .همچنان ما فعالا در مورد سایر عوارض
جانبی معلومات کافی را در دست نداریم .این یک پیشنهاد برای آنعده کسانی که خواهان دریافت واکسین باشند ،است.
وزیر صحت عامه و خدمات مراقبتی میگوید :ما همچنان از پیشنهاد انستیتوت صحت عامه در مورد استفاده نکردن
مکاتب به حیث مراکز واکسین پشتیبانی میکنیم ،زیرا که این عمل میتواند به حیث یک عمل تشویق کننده برای واکسین
اطفال از سوی والدین تلقی شود و در نتیجه کمتر داوطلبانه محسوب شود.

ارزیابی و توصیه های انستیتوت صحت عامه
خطر مریضی شدید اطفال و نوجوانان به اثر کرونا کم است .عفونت به ندرت باعث بستر شدن اطفال در شفاخانه ها
میگردد و در اوسط مدت بستر شدن اطفال یک شبانه روز دراز میباشد .به اساس تجارب ،انستیتوت صحت عامه به

این نظر است که تأثیر واکسین بر نوع اومیکرون ویروس نسبت به انواع دیگر کمتر است ،ولی مؤثریت واکسین در
برابر بیماری جدی حفظ شده است .در مورد عوارض جانبی واکسیناسیون گروه مذکور باید محتاط باشیم.
انستیتوت صحت عامه واکسیناسیون را به همه اطفال توصیه نمیکند ولی آنها به این نظر اند که تزریق دوز اول و دوم
واکسین میتواند خطر مبتال شدن اطفال به مریضی جدی را کاهش دهد.

