
 

 

 

 

 ما یجب أن یعرفھ المراھقون  : 19- كوفید   قاحات ل 
نص  ل  ا

 أّال  متوقفة مؤقتًا بسبب الحجر الصحي؟ ال خرى األنشطة األریاضات أو عرضة للحرمان من الكون ت أال  ھل تتطلع إلى العودة إلى المدرسة شخصیًا؟
 تشكل طریقنا إلى العودة إلى كل ھذه األمور.  19-كوفیدإن لقاحات  مع العائلة واألصدقاء؟ قضاء الوقتتتمكن من 

 إلیك بعض الحقائق السریعة:  الطبیب. سألإذا كانت لدیك أي أسئلة، فا .لقیحھممن الطبیعي أن یكون لدى الشباب أو والدیھم أسئلة قبل ت 

  آمنة.  19- كوفیدلقاحات  ▪

 .عطون نتیجة وبأمانفي سن المراھقة، لذا فنحن نعلم أنھم ی ة تأثیرھم بعد تلقیح من ھم الغین، فقد تم دراسوكما ھو الحال بالنسبة للب  ▪

 جب علیك إظھار بطاقة ھویة. تومجاني وال ی  19- كوفیدإن لقاح  ▪

 العقم.  19-كوفیدال تسبب اللقاحات  ▪

 االسترخاء! ، ولكن ھناك أشیاء یمكنك القیام بھا للمساعدة في لحقنال أحد یحب ا

 استمع إلى موسیقاك المفضلة مع سماعات الرأس.  ▪

 خذ أنفاًسا بطیئة وعمیقة.  ▪

 مع شخص داعم.  نظرتواصل بال ▪

 ملصق.  ما ھو مطبوع بخط صغیر علىرّكز على شيء ما في الغرفة، مثل محاولة قراءة  ▪

 إصبع قدمك الكبیر. حّركاستمتع بتشتیت انتباھك، وحاول أن ت  ▪

من المدرسة أو  التغّیب وھو أفضل كثیراً من  خفیف عادة.ذو تأثیر ، ولكن ھذا األمر لقیحكلمدة یوم أو ما إلى ذلك بعد ت  على ما یرامقد ال تشعر بأنك 
 . 19- كوفیدأو تحتاج إلى الحجر الصحي إذا تعّرضت لشخص یعاني من مرض  19- كوفید غیرھا من األنشطة ألیام أو أسابیع ألنك مرضت بـ 

من الذھاب معك، فاتصل بالعیادة واسأل   كأو وصی  كإذا لم یتمكن والد سنة. 18أقل من   كتذكر أن إذن الوالدین أو الوصي مطلوب للتلقیح إذا كان عمر
 عن عملیة الموافقة. 

سنة، لذا  18ین تقل أعمارھم عن لألشخاص الذ 19- كوفیدال تتوفر جمیع لقاحات  .19-كوفیدلعثور على لقاح حیث یمكنك ا ھناك العدید من األماكن
بحسب أنواع  ختیاریمكنك البحث عن مواقع قریبة منك واال لقاح یمكنك الحصول علیھ. وجد فیھتحقق للتأكد من أن المكان الذي ترید الذھاب إلیھ ی 

 www.vaccines.govاللقاحات على الموقع 
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