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 County Health لـ  مبادرة  هي  نيويورك  سكان  جميع  تطعيم  حملة 
المرضى  جهود  لتوحيد   )NYSACHO( نيويورك  في   Officials
واآلباء ومقدمي الرعاية وشركاء الحملة لرفع الوعي بالحاجة إلى التطعيم 

طوال الحياة—من الطفولة وحتى سنوات العمر المتقدمة. 

التمويل لهذه الحملة أصبح ممكًنا بفضل اإلسهام الجزئي لمراكز مكافحة 
األمراض والوقاية منها. اآلراء التي تم التعبير عنها في المواد المكتوبة ال 
تعكس بالضرورة السياسات الرسمية لوزارة الصحة والخدمات اإلنسانية 

.Department of Health and Human Services

Don’t Wait. 
Vaccinate!

لماذا تتلقى التطعيم؟
والدة طفل جديد تمأل حياتك بالمرح 

واإلثارة والمجهول. ستتخذ قرارات يومية 
لحماية طفلك منذ اليوم األول. وتطعيم طفلك 
 هو أحد أكثر القرارات التي ستتخذها أهمية. 

إذن "لماذا تتلقى التطعيم؟" هو سؤال جيد.
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ال يزال ثمة أمراض خطيرة هنالك في الخارج!
قد ال ترى أمراًضا خطيرة في الحي الذي تعيش فيه، مثل ما رأى 

والداك أو أجدادك. ولكن، هذه األمراض ال تزال موجودة. اطلب من 
أفراد األسرة األكبر عمًرا أن يشاركوا معك قصصهم عندما كانوا 

أصغر. نحن اليوم نتمتع بالحماية بفضل التطعيمات. وإذا أوقفنا 
التطعيمات، فستنتشر األمراض مرة أخرى. 

قد يكون المرض على بعد رحلة طائرة واحدة فقط.
نحن نعيش في عالم أصبح السفر فيه جزًءا من حياتنا اليومية. وبينما 

ال يوجد في دولتنا فيروس شلل األطفال، فال تزال العديد من الدول 
تكافحه وتكافح العديد من األمراض األخرى. تطعيم طفلك يحميه من 
اإلصابة بالمرض بغض النظر عن المكان الذي يكون موجودا فيه. 

التطعيمات هي الخيار اآلمن والُمثبت.
مخزون التطعيمات الخاص بالواليات المتحدة األمريكية آمن وفعال. 

أًجريت على التطعيمات اختبارات قوية قبل أن يتم اعتمادها 
وإعطاؤها لألطفال. ينظر العلماء واألطباء بحرص إلى جميع 

المعلومات المتاحة حول تطعيم ما ليقرروا ما إذا كان آمًنا وإذا ما كان 
سيعمل على الوقاية من المرض. ويتم تغيير التحديثات المتعلقة باللقاح 

بمجرد إتاحة معلومات أو اكتشافات علمية جديدة.

قد يشعر طفلك بعدم الراحة أو باأللم بعد تلقيه التطعيم. ولكن هذا 
عرض خفيف بالمقارنة بإصابته بالمرض. والتطعيم آمن على جميع 
األطفال تقريًبا. هناك بعض االستثناءات، وتشمل األطفال المصابين 

بالحساسية ضد أحد مكونات اللقاح وأولئك المصابين بضعف في 
الجهاز المناعي أو الذين يتلقون عالًجا طبًيا. ويستطيع طبيبك أن 

يتحدث معك حول هذه المخاطر.

يوفر جدول التطعيم أفضل حماية!
ُيخبرك طبيبك أن تتناول المضادات الحيوية التي وصفها لك حتى بعد 
أن تشعر بالتحسن. ونفس الشيء يسري على التطعيمات. ولكي يكون 

محمًيا تماًما، يحتاج طفلك أن يتلقى جميع جرعات التطعيم تبًعا 
للجدول الموصى به. وعدم تلقيه عدد التطعيمات بالكامل يترك الطفل 
عرضة ألن يصبح مريًضا. قم بمراجعة طبيب طفلك إذا كانت لديك 

أسئلة حول التطعيمات التي يحتاجها طفلك. 

سجالت التطعيم على ُبعد نقرة واحدة فقط!
إذا قمت بتغيير عنوانك أو تغيير الطبيب الذي تذهب إليه، سيظل 

تاريخ التطعيمات الخاص بطفلك متاًحا! سجالت تطعيم األطفال هي 
جزء من نظام معلومات التطعيمات الخاص بوالية نيويورك 

)NYSIIS(. تأكد من أن تسأل طبيبك إذا كان يقوم بإدخال بيانات 
 !NYSIIS تطعيم طفلك إلى نظام

تلقي التطعيم يعني انخفاض حاالت المرض وانخفاض 
أيام الغياب عن المدرسة أو العمل.

ال يوجد والد يريد لطفله أن يمرض. تطعيم أطفالك سيقيهم من 
األمراض التي يمكن أن ينتج عنها تغيبهم عن المدرسة. وعند 

مرضهم قد تحتاج أيًضا الستخدام إجازتك المرضية أو عطالتك لتبقى 
معهم في المنزل. وأيًضا قد تكون الفواتير الطبية غالية جًدا ومرهقة 

ألسرتك. قرار تلقي طفلك للتطعيم يحمي طفلك ويحمي أسرتك.

شارك الحماية عن طريق التطعيم.
بتطعيمك لطفلك، أنت تحمي األطفال اآلخرين. بتلقيك التطعيم أنت 

تحمي أحباءك؛ والديك وأجدادك وخاالتك/عماتك وأخوالك/أعمامك. 
بتلقي أسرتك للتطعيم، أنت تحمي جيرانك وزمالءك بالعمل 

وأصدقاءك. قد يكون لدى بعض األطفال والبالغين أسباب طبية 
تجعلهم غير قادرين على تلقي التطعيم. بتلقيك وتلقي أسرتك للتطعيم، 

أنت تحمي اآلخرين أيًضا. شارك هذه الحماية مع الجميع!


