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عند الوالدة
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شهران

  1 4 شهور

6 شهور

 )من 6 إلى

18 شهرًا(

 1  
 )من 6 إلى

18 شهرًا(

 1 
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 يُوىََص بإعطاء لقاح 

كوفيد-19  لكل شخص يف 
عمر 6 أشهر فأكرب

يُوىََص بلقاح اإلنفلونزا كل 
 عام لكل شخص 

عمره 6 شهور فأكرب

12 شهًرا

 2  
)من 15 إلى 18 شهرًا(

 )من 12 إلى

15 شهر(

 )من 12 إلى

15 شهر(

 )من 12 إلى

15 شهر(

 )من 12 إلى

15 شهر(

 )جرعتان يتم إعطاؤهام 
 يفصل بينهام مدة 

6 أشهر بشكل روتيني يف 
عمر من 12 إىل 23 شهرًا( 

يُوىََص أيًضا بإعطاء لقاح 
HepA )جرعتان( لألطفال 
واملراهقني الذين مل يسبق 
لهم الحصول عىل اللقاح

15 شهًرا

18 شهًرا

من 19 إىل 23 شهًرا

من 4 إىل 6 سنوات

من 7 إىل 10 سنوات

 4 
 يُوىََص بلقاح حمى

الضنك لبعض األطفال

من 11 إىل 12 سنة 6،5
 )لقاح التيتانوس 

والدفتريا والسعال 
الديكي(

من 13 إىل 15 سنة

 8،7من 16 إىل 18 سنة

)6 شهور وأكبر(

جرعة واحدة كل خريف أو شتاء لكل 
األشخاص من عمر 6 شهور فما فوق. يحتاج 

بعض األطفال األصغر من 9 سنوات إلى 
جرعتين؛ اسأل مقدم الرعاية الصحية لطفلك 

عما إذا كان طفلك يحتاج إلى أكثر من 
جرعة واحدة.

4  يُوىََص بإعطاء األطفال الذين ترتاوح أعامرهم بني 9 و16 عاًما الذين يعيشون يف بورتوريكو، وساموا األمريكية، وجزر فريجن 

األمريكية، وواليات ميكرونيزيا املتحدة، وجمهورية جزر مارشال، وجمهورية باالو، والذين تأكد مختربيًا إصابتهم سابًقا بحمى 

الضنك سلسلة مكونة من 3 جرعات من لقاح الضنك.

5  يُعطى لقاح HPV بشكل روتيني يف سن 11 أو 12 عاًما، ولكن ميكن أن يبدأ يف سن 9 أعوام. 

سيحتاج األطفال الذين عندهم حاالت طبية ُمعيَّنة إىل جرعة ثالثة.  6

7  ميكن إعطاء هذا اللقاح للمراهقني األصحاء. يُوىََص به أيًضا للمراهقني الذين عندهم حاالت صحية ُمعيَّنة.

8  قد يحتاج املراهق أيًضا إىل جرعة إضافية بناًء عىل توصية مقدم الرعاية الصحية.
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1  قد ال يحتاج طفلك هذه الجرعة بناًء عىل املاركة التجارية للقاح الذي يستخدمه مقدم الرعاية الصحية.

2  ميكن إعطاء جرعة DTaP هذه مبكًرا عند عمر 12 شهر إذا مضت 6 شهور عىل الجرعة السابقة.

3  يتم تحديد عدد الجرعات من خالل العالمة التجارية للقاح املقدم.
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