إلى أمﮭات وآباء الت مﯾذ
في المدارس ا بتدائﯾة و
مراكز الدعم )المستوى  1إلى (4

معلومات حول التطعﯾم ضد كوفﯾد ـ 19

أﯾﮭا ا مﮭات وا باء ا عزاء
توصي لجنة التطعﯾم الدائمة ) (STIKOمنذ  24ماﯾو  2022بما ﯾلي:
•

ﯾوصى بالتطعﯾم ضد كوفﯾد ـ  19بجرعة أولﯾة واحدة من اللقاح لجمﯾع ا طفال الذﯾن تتراوح أعمارھم بﯾن 5
و11

•

ًا.

بالنسبة ل طفال الذﯾن كانوا ﯾعانون من بعض ا مراض سابقا ،ﯾوصى بالتحصﯾن ا ساسي عبر تطعﯾمﯾن اثنﯾن
وكذلك تطعﯾمﯾن معززﯾن -

•

ص ﯾة التطعﯾمالتي تم تحدﯾثﮭا في  18أغسطس .- 2022
ىتو
بناءًعل

ﯾوصى بجرعتﯾن من اللقاح ل طفال ا صحاء إذا تواجد في محﯾطﮭم المباشر أشخاص معرضون بشكل كبﯾر
ل صابة بدورة حادة من كوفﯾد ـ  19والذﯾن تصعب حماﯾتﮭم الكاملة من خ ل التطعﯾم فقط.

•

ﯾتوجب على ل طفال الذﯾن أصﯾبوا بالفعل بفﯾروس كوفﯾد ـ  ،19أن ﯾتلقوا التطعﯾم بعد مرور  3أشﮭر على ا قل
بعد ا صابة.

•

تكفي ا صابة المسبقة بالعدوى )

ت مصحوبة بأعراض أو بدون أعراض( وحدھا للوقاﯾة ملحقا من
سواء ًكا ن

أمراض كوفﯾد ـ  19الناتجة عن المتغﯾرات الفﯾروسﯾة المعروفة أو ال

.وفق ًالـ

 ،STIKOتؤدي ا صابة

المسبقة بالعدوى بالفعل إلى تطوﯾر المناعة ا ساسﯾة فقط بعد تلقي جرعة اللقاح الموصى بﮭا.

بخصوص قراركم حول تطعﯾم طفلكم ضد فﯾروس كورونا ،نود أن نضﯾف بعض المعلومات الطبﯾة إلى توصﯾة لجنة
STIKO

ن  5إلى 11
ح أعمارھمب ﯾ
ضًا لط فال الذﯾن ترا و
ضدكورو نا أﯾ
لأ ھم ﯾة التطعﯾم
حو

ًا
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ا طفال في احتكاك دائم مع ا خرﯾن ،على سبﯾل المثال في المدرسة أو في مراكز الرعاﯾة النﮭارﯾة ،مما ﯾعرضﮭم دائما
ًا.

لخطر ا صابة بفﯾروس كورونا .وھذا ﯾنطبق بشكل خاص على متغﯾر فﯾروس أومي ـ كرون
صحﯾح أن العدﯾد من ا طفال قد

تظﮭر علﯾﮭم ع مات المرض أو ﯾظﮭرون أعراض خفﯾفة فقط عند إصابتﮭم بفﯾروس

كورونا .ومع ذلك ،وفي حا ت نادرة ،قد ﯾصبح مسار المرض أكثر شدة لدﯾﮭم .حﯾث ﯾبقى ا طفال الذﯾن مروا بحا ت
مرضﯾة معﯾنة معرضون للخطر بشكل خاص.
با ضافة إلى ذلك ،ﯾمكن ل طفال المصابﯾن بفﯾروس كورونا أن ﯾنقلوا الفﯾروس ل خرﯾن  -حتى لو لم تظﮭر علﯾﮭم
ع مات المرض.
التطعﯾم ضد فﯾروس كورونا ﯾساھم في تقلﯾل إصابة ا طفال بالعدوى .كما ﯾقلل التطعﯾم على الخصوص من خطر المرور
بمسار شدﯾد للمرض.
إذا قررتم تطعﯾم طفلكم ،فإن عﯾادة طبﯾب ا طفال أو طبﯾب ا سرة توفر بﯾئة مألوفة لذلك .حﯾث
التطعﯾم ل طفال الذﯾن تتراوح أعمارھم بﯾن  5إلى 11

عﯾد
جز مو ا
ضً اح
ﯾم كنك أﯾ

يأحدم راكز التطعﯾمالـ  15في شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن .ﯾمكنكم
عامً اف

العثور على مزﯾد من المعلومات حول الﮭﯾئات التي تجري التطعﯾمات ھناhttp://www.impfen-sh.de :
ﯾمكن ل باء وا مﮭات الذﯾن ﯾرافقون أطفالﮭم إلى موعد التطعﯾم أن ﯾتلقوا بأنفسﮭم التطعﯾم ھنالك .لﯾست ھناك حاجة لحجز
موعد منفصل لﮭذا الغرض.

للمزﯾد من المعلومات:
ﯾجﯾب معﮭد روبرت كوخ على العدﯾد من ا سئلة حول التطعﯾم )على سبﯾل المثال حول تفاع ت التطعﯾم وا ثار الجانبﯾة
با ضافة إلى ا عراض المرضﯾة الخاصة بمت زمة ا لتﮭابات المتعددة لدى ا طفال وبأعراض كوفﯾد الطوﯾلة ا مد(
على الصفحة:
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html

حيأﯾضًا معلومات
ص
ل
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/

تفضلوا بقبول فائق ا حترام

مجموعة مشروع مراكز التطعﯾم الوطنﯾة
وزارة العدل والصحة
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