واکسیناسیون  COVID-19برای بعضی
از کودکان  6ماهه تا  4ساله توصیه می
شود
 7سپتامبر 2022
کارشناسان ایمن سازی استرالیا ،Australian Technical Advisory Group on Immunisation ،واکسیناسیون COVID-19
را برای کودکان  6ماهه تا  4ساله دارای نقص ایمنی شدید ،معلولیت ،و کسانی که دارای شرایط بهداشتی پیچیده و/یا چندگانه هستند که
خطر  COVID-19شدید را افزایش می دهد ،توصیه می کنند.
اینها شامل کودکانی با شرایط زیر یا مشابه آنها هستند:
•
•
•
•
•
•
•

نقص ایمنی اولیه یا ثانویه شدید ،از جمله مواردی که تحت درمان برای سرطان هستند یا تحت درمان های سرکوبی سیستم
ایمنی قرار دارند؛
پیوند مغز استخوان یا سلول های بنیادی ،یا درمان با سلول های تی ( )T-cellآنتی ژن کایمریک ()CAR-T؛
بیماری قلبی مادرزادی پیچیده؛
ناهنجاری های ساختاری مجرای هوایی یا بیماری مزمن ریوی؛
دیابت قندی نوع 1؛
شرایط مزمن عصبی یا عصبی عضالنی؛ یا
معلولیتی مانند فلج مغزی شدید یا سندرم داون (تریزومی  )21که نیاز به کمک مکرر در مورد فعالیت های روزمره زندگی
دارد.

این کودکان خطر افزایش یافته ای از بیماری شدید ناشی از  COVID-19را دارند .واکسیناسیون علیه  COVID-19به کاهش این
خطر کمک خواهد کرد.
کودکان  6ماهه تا  4ساله که در دستههای واجد شرایط ذکر نشدهاند ،در معرض خطر خیلی پایینی از بیماری شدید ناشی از
 COVID-19هستند .در حال حاضر توصیه نمی شود که آنها واکسن  COVID-19را دریافت کنند.
کودکان  6ماهه تا  4ساله کدام واکسن را دریافت خواهند کرد؟
توصیه می شود که به کودکان  6ماهه تا  4ساله واجد شرایط  2دوز از واکسن  COVID-19را با فاصله  8هفته از هم داده شود.
بعضی از کودکان دارای نقص ایمنی شدید ممکن است به  3دوز نیاز داشته باشند .کودکان در این محدوده سنی می توانند واکسن
( Spikevax )Modernaرا دریافت کنند.
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کودکان  5ساله و بزرگتر چه واکسن هایی را می توانند دریافت کنند؟
همه کودکان  5ساله و بزرگتر میتوانند واکسن  COVID-19را دریافت کنند.
کودکان  5ساله و بزرگتر ممکن است واکسن  COVID-19 Modernaیا  Pfizerرا دریافت کنند .به کودکان  5ساله و باالتر توصیه
می شود که  2دوز واکسن  COVID-19را با فاصله  8هفته دریافت کنند .بعضی از کودکان دارای نقص ایمنی شدید ممکن است به 3
دوز نیاز داشته باشند.
ترجیح داده می شود که کودکان  5ساله و بزرگتر از واکسن های مارک مشابه برای هر دو دوز استفاده کنند.
واکسنهای  COVID-19و واکسنهای دیگر
 Australian Technical Advisory Group on Immunisationتوصیه می کند که کودکان  6ماهه تا  4ساله باید بین  7تا 14
روز بین واکسن  COVID-19و واکسن های دیگر صبر کنند تا خطر عوارض جانبی مانند تب را به حداقل برسانند .با این حال ،واکسن
 COVID-19را میتوان همزمان با واکسن های دیگر تزریق کرد ،اگر تزریق آنها در زمانهای جداگانه دشوار باشد ،مانند برنامههای
کمک رسانی به مناطق دورافتاده.
اگر فرزند شما  COVID-19داشته است
فرزند شما باید  3ماه پس از مثبت شدن آزمایش  COVID-19صبر کند تا واکسن  COVID-19را دریافت کند .اگر فرزند شما واجد
شرایط واکسیناسیون باشد ،واکسیناسیون برنامه ریزی شده بعدی  COVID-19باید در اسرع وقت پس از  3ماه انجام شود .فرزند شما
هنوز باید تمام دوزهای توصیه شده برای وی را دریافت کند.
من چه زمانی می توانم برای دریافت واکسن برای فرزندم وقت بگیرم؟
اکنون رزروکردن برای کودکان واجد شرایط در این گروه سنی از طریق درمانگاه واکسن یاب باز است:
https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/
به طور مرتب چک کنید ،چون ارائه دهنده ایمن سازی وقت های آنرا مرتب اضافه می کنند.
اطالعات بیشتر
برای اطالعات بیشتر به  www.health.gov.auمراجعه کنید یا با  National Coronavirus Helplineبه
شماره  1800 020 080تماس بگیرید .برای خدمات ترجمه شفاهی رایگان ،گزینه  8را فشار دهید.
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