
                           لجنة المجتمع المشتركة

 .18/01/2022سيكون هذا البريد متاًحا في عدة لغات أخرى اعتباًرا من تاريخ 

https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-

19/materielcommunication-vaccination-covid/ 

 

 

 19كوفيدـعاًما ضد فيروس  11و  5مكتوب إخباري متعلق بتطعيم )تلقيح( األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  الموضوع:

 السادة والسيدات أولياء األمور، السادة والسيدات األوصياء، 

 عزيزي >اسم الطفل<، 

 

عاًما تلقي التطعيم )التلقيح( ضد    11و   5يشرفنا اعالمكم بموجب هذا المكتوب بأنه بات ممكنًا اآلن لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

 . 19فيروس كوفيدـ

ييد من كٍل من المجلس األعلى للصحة واللجنة االستشارية ألخالقيات البيولوجيا وبعد موافقة الوكالة األوربية  ولقد أُتُِّخذَ هذا القرار بتأ

وأنه جار إعطاء اللقاح لهذه الفئة العمرية في   ثبت علميًا أن لقاح بفيزر لألطفال هذا آمن وفعال بالنسبة لألطفال. إنهحيث  لألدوية. 

  العديد من بلدان العالم.

 ذا ينبغي على طفلك أساسا تلقي التطعيم )التلقيح(؟   لما 

ألن التطعيم )التلقيح( يقلل من إمكانية اإلصابة   .19ألن اللقاح يحمي طفلك من األمراض التي يمكن أن تَنجرَّ فيروس كوفيدـ  •

ألن المناعة   يم )التلقيح(.ألن التطعيم )التلقيح( يوفر حماية أكبر ضد المتحورات الجديدة على خالف عدم التطع بأمراض خطيرة.

وألن هذا االمتياز الفردي يكون   .19بعد تلقي التطعيم )التلقيح( تكون أفضل وأكثر ديمومة مقارنة بمجرد اإلصابة بفيروس كوفيدـ

 لهذه األسباب يوصى بتطعيمهم )تلقيحهم(.  أنفع خصيصا لألطفال المصابين بأمراض معينة أو بالمراضة المشتركة.

  

وهذا يعني أن حياة األطفال اليومية ستكون   التطعيم )التلقيح( من عدد اإلصابات وبالتالي من الخضوع إلى الحجر الصحي.يقلل  •

وبالتالي تعزيز رفاهيتهم ونموهم  أقل اضطرابًا استمرارهم في اللعب وممارسة الرياضة والذهاب إلى المدرسة دون أي قلق يذكر.

 السليم. 

 

 العدوى سهلة االنتشار في صفوف األطفال.  )التلقيح( يساعد في الحد من انتشار الفيروس ضمن المجتمع بشكل عام.التطعيم  •
يساهم التطعيم )التلقيح( في تعزيز   يمثل خطر العدوى في صفوف األطفال حاليًا مرتين أكثر من خطر العدوى لدى مجمل السكان.

وهو المفيد للغاية إذا كنت مثال تعيش مع شخص مسن   اشة على المستوى الصحي.المناعة الجماعية ويحمي األشخاص األكثر هش

 أو مع شخص يعاني من مشاكل صحية أو إذا كان طفلك غالبا ما يبقى مع أجداده أو إذا كنت تسافر كثيًرا. 

  المخصص لألطفال؟ 19أين يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول لقاح كوفيدـ

إن لم يكن لديك طبيب عام، يمكنك   بك العام أو بطبيب األطفال أو بالصيدالني إن كان لديك أي أسئلة.ندعوك لالتصال بطبي  •

وهو رقم خاص موضوع على ذمة متساكني ومتساكنات مدينة بروكسل الذين/الالتي ليس   .1710االتصال بالرقم  

 ة طبية.   لديهم/لديهن طبيب عام والذين/الالتي يرغبون/يرغبن في الحصول على استشار

 يوجد كذلك العديد من المواقع اإللكترونية التي تقدم معلومات موثوقة ومفيدة وعملية حول التطعيم )التلقيح( على غرار: •
-www.info - info.be-www.vaccination -www.coronavirus.brussels

. www.jemevaccine.be - oronavirus.be/fr/vaccinationc 

اقع اإللكترونية على شبكات التواصل االجتماعي لما تتضمنه هذه األخيرة من معلومات زائفة أو  يفضل زيارة هذه المو

  إشاعات كاذبة.

http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.info-coronavirus.be/fr/vaccination
http://www.vaccination-info.be/
http://www.coronavirus.brussels/
http://www.jemevaccine.be/


ستجد أيًضا مزيًدا من المعلومات حول اللقاح في حد ذاته وآثاره الجانبية المحتملة على الموقع اإللكتروني للوكالة الفيدرالية   •

 لألدوية والمنتجات الصحية:
 https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19 

  هل التطعيم )التلقيح( مجاني؟ 

 مجاني تماًما.     19نعم، التطعيم )التلقيح( فيروس كوفيدـ

  كم جرعة سيحتاج طفلي؟

يوًما    21عاًما على جرعتين من لقاح بفيزر لألطفال، حيث يتم إعطاء الجرعة الثانية    11و  5يتلقى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

الجرعة الثانية من اللقاح مهمة للغاية، ألنه وفقًا آلخر المعطيات   لقد تم تكييف اللقاح والخصائص الجسمانية لألطفال. بعد تلقي األولى.

 ية لن تتوفر الحماية الالزمة لطفلك إال من خالل تلقيه للجرعتين.العلم

 هل توجد موانع لتلقي هذا اللقاح؟ 

 إال في حاالت نادرة للغاية.  19ال توجد موانع لتلقي التطعيم )التلقيح( ضد فيروس كوفيدـ

أو في ظروف أخرى، يجب إبالغ الطبيب   تلقي تطعيم )تلقيح( سابق إثرفي حال ظهور حساسية شديدة تتطلب تدخال طبيا عاجال على 

 المعالج بذلك للتحقق مما إذا كان التطعيم )التلقيح( موصى به أم ال. 

 هل هناك أية آثار جانبية؟ 

عاًما بعد تلقي التطعيم )التلقيح( تشبه تماما تلك التي  11إلى  5اآلثار الجانبية األكثر شيوًعا لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

وهي قد تكون على شكل ألم أو تورم أو احمرار على مستوى موقع الحقن   عاًما وأكثر. 12هر على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم تظ

هذه اآلثار الجانبية المحتملة عادة ما تكون خفيفة أو   أو على شكل ارهاق أو صداع أو آالم عضلية أو على شكل احساس بالقشعريرة.

 يلة بعد تلقي التطعيم )التلقيح(.معتدلة وهي تختفي أيام قل

  11و  5يتم حاليا إجراء دراسات وسيستمر إجراؤها لتقييم التطعيم )التلقيح( لدى شرائح واسعة من األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين  

وإلى حدود الساعة لم يتم التبليغ  ماليين جرعة.  4، تم إعطاء أكثر من  2021في شهر ديسمبر/قانون األول   عاما في جميع أنحاء العالم.

 عاما.  11و  5ضارة أو خطيرة لدى األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عن أي آثار  

 

 عاما؟    11و  5هل موافقة ومرافقة أولياء األمور أو األوصياء إجباري لتطعيم األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 نعم، موافقة ولي األمر أو الوصي ومرافقة ولي األمر أو الوصي أمران إجباريين.   

 في حاالت االشتراك والية األمر يجب االتفاق مسبقًا مع ولي األمر الثاني/الوصي )ـة( اآلخر/األخرى التخاذ قرار مشترك. 

 صي )ـة( المرافق )ـة( موافقة شفهية. عند االلتحاق بمركز التطعيم )التلقيح(، سوف تطلب من ولي )ـة( األمر/الو 

  مع طفلي؟ 19كيف أتحدث بخصوص التطعيم )التلقيح( ضد فيروس كوفيدـ 

 يجب أال يصبح التطعيم )التلقيح( مصدر خوف أو جدال.  يُنصح بالتحدث مسبقًا وبطريقة هادئة بخصوص التطعيم )التلقيح( مع طفلك.

 : 19التي تساعد في التحدث مع طفلك بخصوص )التلقيح( ضد فيروس كوفيدـيخول لك هذا الرابط النفاذ إلى بعض األدوات 

 

-vaccination-communication-de-communication/materiel-de-ssels/materielhttps://coronavirus.bru

vacci4kids/-vaccination-communication-de-19/materiel-covid 

 

  أين يمكنني تطعيم طفلي؟

على عين المكان  سيكون هناك دائًما طبيب جميع مواقع التطعيم التابعة لمنطقة بروكسل العاصمة مناسبة لتطعيم )تلقيح( األطفال.

 لإلجابة على األسئلة المتعلقة بتطعيم )تلقيح( األطفال.   

  يمكنك تطعيم )تلقيح( طفلك في المواقع التالية:

https://www.afmps.be/fr/humain/medicaments/medicaments/covid_19
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/
https://coronavirus.brussels/materiel-de-communication/materiel-de-communication-vaccination-covid-19/materiel-de-communication-vaccination-vacci4kids/


- هيمبيك )المستشفى العسكري( وولويه -أوفر -مراكز التطعيم )التلقيح( باتشيكو وألبرت )فورست( وأوكل ومولينبيك ونيدر •

 بوا( وأندرلخت )مقر نادي أندرلخت الملكي الرياضي(. -بيير )جولي-انس

 إذا كان طفلك يعاني من مرض معين أو من المراضة المشتركة، يستحسن االتصال بطبيب األطفال أو بطبيبه المعالج. •

  لرابط: يمكنك العثور على مزيد من المعلومات حول مواقع التطعيم )التلقيح( المخصصة لألطفال عبر هذا ا

bruxelles/-a-vacciner-faire-se-menu/ou-covid-https://coronavirus.brussels/vaccination 

  .02/214.19.19الذي وضعناه على الذمة على الرقم    ل بمركز االتصالاالتصا لجميع أسئلتك المتعلقة بالتطعيم )التلقيح(، يمكنك أيًضا  

 هل يجب حجز موعد؟      
 

  يستحسن حجز موعد مسبقًا، إذا كنت ترغب في تجنب االنتظار الطويل جًدا في مركز التطعيم. 
 

الحالة، يجب عليك ملء رقم تعريف  في هذه   .bru-vax.brussels : عبر منصة الحجز المتوفرة عبر اإلنترنتيمكنك حجز موعد   •

الخاص  ( BIS numéroالضمان االجتماعي الخاص بك )= رقم التعريف الوطني( أو رقم المعرف الوحيد للضمان االجتماعي )

  .بالطفل 

  .02/214.19.19الذي وضعناه على الذمة على الرقم   االتصال بمركز االتصاليمكنك أيًضا  •

 د. ستتلقى تأكيًدا عند حجزك لموع 
 

 نصائح عملية: 

يجب على كل من الشخص المسؤول عن الطفل )ولي )ـة( األمر/الوصي )ـة(( والطفل إصطحاب بطاقات هويتهم باإلضافة   •
بالنسبة لألطفال الذين ليس لديهم بعد بطاقة هوية بلجيكية )أو معرف أطفال(،   إلى هذه الرسالة أو إلى تأكيد حجز الموعد.

.  تأكد من عدم انتهاء  + الخاصة بهISIجواز سفر بلجيكي أو ملصق تأمين صحي باسم الطفل أو بطاقة  يمكنهم أيًضا إحضار  

  صالحية هذه الوثائق.

دقيقة بعد تلقي   30إلى  15ي المركز لمدة تترواح من ضع في اعتبارك أن الطفل سيبقى ف خصص الوقت الكافي للغرض. •

  التطعيم وذلك لمراقبة حالته.

  ارتِد كمامة للفم. •

 يكون التطعيم على مستوى الجزء العلوي من الذراع.  يجب على الطفل وضع مالبس مريحة ال تعيق الوصول إلى ذراعه. •

ل   درجة مئوية(. 38تفوق حرارة الجسم  إذا كان أحدكما أنت أو طفلك مريضاً ال تأتوا للموعد )عندما • في هذه الحالة، أِجِّ

ل الموعد حتى نهاية فترة   الموعد إلى وقت الحق. األمر نفسه ينطبق إذا كنت أنت أو طفلك خاضعين للحجر الصحي، أِجِّ
  الحجر الصحي.

 . 02/214.19.19أو االتصال على الرقم   bru-vax.brusselsلتأجيل الموعد: يمكنك األنتقال إلى منصة الحجز 

 

 نشكرا لك اطالعك على هذه المعلومات وأخذها بعين االعتبار.

 مع فائق االحترام والتقدير،

        ناتالي نويل

                    لجنة المجتمع المشتركة -مصالح الهيئة المتحدة  -مسؤولة حكومية تنفيذية 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النقل المجاني مضمون إلى مركز التطعيم )التلقيح( أين ستتلقى جرعتك.   

بمركز التطعيم )التلقيح( مجاًنا عن طريق الترام أو المترو أو الحافلة التي وضعتها شركة النقل بين البلديات في   يمكنك اإللتحاق
مدينة بروكسل )ستيب(.  إذا كنت ترغب في االستفادة من هذا اإلجراء، كل ما عليك فعله هو طلب ذلك عند حجزك لموعد عبر  

 وضعناه على ذمتك.     أو عبر مركز االتصاالت الذي  Bru-vaxمنصة 

توفر بعض الدوائر البلدية خدمة النقل المجاني إلى    استفسر عن ذلك أيًضا من خالل االتصال مباشرة بالبلدية التي تعود لها بالنظر.
 مركز التطعيم )التلقيح(. 

على موقع الويب لشركة التأمين اطلع  تقدم شركات التأمين المتبادل كذلك خدمات لنقل لألشخاص القاصرين عن الحركة العضوية. 
 المتبادل الخاصة بك للحصول على مزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الجانب. 

 

 

 

https://coronavirus.brussels/vaccination-covid-menu/ou-se-faire-vacciner-a-bruxelles/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

تلقي التطعيم )التلقيح( هذه بموجب المرسوم الملكي الصادر بتاريخ  لم يتم استخدام بياناتك الشخصية إال من قبل السلطات المختصة ومن قبل المتصرفين القائمين على انشاء دعوة =  
  .19-بشأن حفظ ومعالجة البيانات المتعلقة بالتطعيمات ضد فيروس كوفيد 2020ديسمبر/كانون األول  24

  - La Commission Communautaire Commune- Rue Belliard 71, boîte 1 - 1040 Bruxelles - بروكسل 1040-1شارع بليارد، صندوق البريد    71 المشتركة،لجنة المجتمع 

إن األشخاص الذين تم تطعيمهم )تلقيحهم( هم   .19حربنا على فيروس كوفيدـ إطار التطعيم )التلقيح( هو أداة مهمة نشهرها في 
أو هم عرضة أقل بكثير الحتمال الدخول إلى المستشفى بسبب األشكال   19اإلصابة بفيروس كوفيدـعرضة أقل بكثير لخطر  
 . 19الخطيرة لفيروس كوفيدـ

من الضروري أيًضا احترام اإلجراءات الصحية واتباع القواعد   يوصى بالتطعيم )التلقيح( نظًرا لظهور متحور أوميكرون الجديد.
 يمكنك االطالع على المزيد من المعلومات المتعلقة بهذا الصدد على راقبتها.وم 19الخاصة بتقصي حاالت كوفيدـ

. coronavirus.brussels 

 

https://coronavirus.brussels/

