إلى التلمﯾذات والت مﯾذ اعتبارا من سن  12عاما
وإلى أولﯾائﮭم
عرض التطعﯾم الوقائي ضد كوفﯾد ـ  19داخل المدارس من لدن فرقة التطعﯾم المتنقلة قبل حلول عطلة فصل
الخرﯾف.

أﯾﮭا التلمﯾذات والت مﯾذ ا عزاء،
أﯾﮭا ا ولﯾاء ا عزاء،
كما كان علﯾﮫ الحال مؤخرا في بداﯾة عام  ،2022سﯾتم ا ن مرة أخرى تقدﯾم عروض التطعﯾم في المدارس
بخصوص التطعﯾم الثالث خ ل نﮭاﯾة أغسطس  /بداﯾة سبتمبر .حﯾث نود إخباركم بﮭذا الحدث من خ ل ھذه
دﯾثًا
المذكرة .جائحة كوفﯿدـ 19لم تنتﮫ بعد ،كما ﯾزال فﯾروس كورونا ﯾنتشر في الب د .أصبح
تع لﯾﮫ قبلعام .وھذا ﯾدل على فعالﯾة التطعﯾم الذي ﯾحمي
عب ئًا أقلم اكان
مرتفعا ،لكن المستشفﯾات تتحمل حالﯾا
بشكل جﯾد من العواقب الوخﯾمة للمرض.
ض ًافيھذا
مﯾذ أﯾ
وقد ساھم ال
مستوى الب د بنسبة  %88لدى ا شخاص بﯾن  12وً 17ا.
ح ًا

تلقى إلى ھذه ا ونة العدﯾد من البالغﯾن التطعﯾم ا ول الداعم )ما ﯾسمى بالتطعﯾم الثالث( .كان ھذا التطعﯾم
ب بأعمار  12م ًا
ل والشب ا
ج مﯾع اطفا
أﯾضًال
تتلقﯨون لقاح كومﯾرناتي ® Comirnatyمنتوج مؤسسة باﯾونتﯾك  BioNTechالموصى بﮫ لﮭذه الفئة العمرﯾة
من قبل اللجنة الدائمة للتطعﯾم ) (STIKOستﯿكو.
ﯾعتبر ھذا التطعﯾم المعزز خطوة مﮭمة ،خاصة فﯾما ﯾتعلق بانتشار متغﯾر أومﯿكرون  ،omicronا مر الذي
تؤكده أﯾضا لجنة ستﯿكو STIKOلتعلن على ما ﯾلي:
2 Ưƥ Ǆ
" ƳƣỷƩữײַƱ ұ ңỸҳ ұ ƳңƹƖǎǑǎỸө ƿỷǒ ǁ Ỹ ққƋ ƸƕǐқỸ ƣỷǐқỸƹүƣỷƩƋ ǛǔỸƫƣỷƸƣỸ ƣỷƊ
ƩƧ Ɵƌǜƹ ỸƹƫỸƧƣừ ƸƕƸ ө ƣỷ ƥỸƅƫƣỷ ƶƤ
)Ƌ ǑƖƹҗƧƣỷ ỹ ƙỷƳƌƣỷƳ ƩƳңƝƹƧƳừ ңƹƑǔƧƣỷ ңǎƋ (SARS-CoV-2
ƳỷңǔǔƩƹҝƣỷƩƹƚƱỷңƧƣỷƳƟỸƖƁƾƣүүƌƧƣỷƸǊ
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ƩƹƚƤ
ǔỹ ǜƹ ǖ ƹ .[…] mRNA-Comirnaty ƸǔỸƫңƹƧƳƝứ.Ʃ.ң.ƥ ỸƚƣǑƁҳỷƳǎỸƧỸ 17Ƴ 12 ƩƹǎƥƱңỸƧƋừ
" .ỸƲƣƘǎỸҳƣỷƥƹƌƁǔƣỷƩƧƟƙƽ ỷƶƤ
Ƌ ңƲһừ3 қƌǎǑǘƣỸǘƣỷ ỸƚƤ
ƣỷǑƋңǜ
ى اط فال لاذﯾنترا و
ح
ط عﯾمال معزلد
س مةال ت
ل ف عا لﯾةو
تحو
ن" ال بﯾانا
ضًا إلى أ
أﯾ
تشﯾر لجنة STIKO
ن خطر
ذلك ،ﯾُق دﱠر أ
أعمارھم بﯾن  12و17
منخفض للغاﯾة؛ كما ﯾبقى من المتوقع حدوث تفاع ت ناتجة عن التطعﯾم ،كما لوحظ مسبقا لدى ا شخاص
".
الذﯾن تتراوح أعمارھم بﯾن  18و ً 25
لمن أكتوبر  ،2022سﯾعتبر مطعمﯾن بالكامل فقط أولئك الذﯾن ﯾستطﯾعون إثبات ث ث لقاحات
ع تبار ًامن او
ا
)أو لقاحﯾن مع إصابة واحدة بالعدوى( ،مما ﯾدعم فكرة تلقي التطعﯾم الثالث في الوقت الراھن.
في غضون ذلك ،قامت لجنة  STIKOبتحدﯾث توصﯾتﮭا الخاصة بالتطعﯾم في  18أغسطس  ،2022بحﯾث
طعﯾ م المعزالثاني ل طفال بأعمار  5سنوات فما فوق و المعرضون لخطر المرور
ض ًابال ت
ى ان أ ﯾ
ص
و
ت
بدورة مرضﯾة حادة عند إصابتﮭم بكوفﯾد ـ  19ول مرة.

عروض التطعﯾم في المدارس
حتى ﯾتمكن أكبر عدد ممكن من ا طفال والشباب الراغبﯾن في التطعﯾم من الولوج بسﮭولة إلى عروض التطعﯾم،
سﯾقوم فرﯾق التطعﯾم المتنقل مرة أخرى بزﯾارة المدارس الثانوﯾة العامة ومراكز الدعم والمدارس المﮭنﯾة .فقد تم
اءًمن
بالفعل إب غ مدﯾري المدارس أنﮫ ﯾمكن دائما استدعاء فرق التطعﯾم المتنقلة .ستعطى مواعﯾد التطعﯾم
نﮭاﯾة أغسطس  /بداﯾة سبتمبر.
سﯾتم التحدﯾد المضبط لمواعﯾد التطعﯾم وللمدارس التي سﯾتم فﯾﮭا ذلك .بالنسبة للت مﯾذ ،تبقى المشاركة بالطبع
سبقًا ل موعد ا لتطعﯾم .مع
سجﯾلم
ضروري ال ت
ال
تطوعﯾة ومجانﯾة ،كما أنﮭا تحل محل حصة تدرﯾسﯾة.
ذلك ،ومن أجل تخطﯾط أفضل ،قد تسأل المدارس بصﯾغة مجﮭولة عن مدى ا ھتمام بمواعﯾد التطعﯾم في المدرسة.
مباشرة بعد التطعﯾم ،ﯾمكن إصدار شﮭادة تطعﯾم رقمﯾة من قبل الفرﯾق المتنقل.
الشرط ا ساسي للتلقﯾح المعزز ھو أن ﯾكون آخر تطعﯾم للتحصﯾن ا ساسي )عادة التطعﯾم الثاني أو التطعﯾم بعد
ن اعتبارا
ضًا تطع ﯾماط فالاو لمراھق ﯾ
ن أﯾ
ا صابة بعدوى كورونا( قد تم قبل  3أشﮭر على ا قل .ومع ذلك ،ﯾمك
.
من سن ً 12ا

ﯾتوجب إحضار المستندات التالﯾة:
• بطاقة التطعﯾم )إن وجدت(
• وثﯾقة ھوﯾة أو بطاقة تأمﯾن صحي
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• استمارات المعلومات المكتملة والموقعة ،حول تلقي التعلﯾمات و الموافقة والسوابق المرضﯾة ،بخصوص
التطعﯾم بلقاح م.ر.ن.آ  .mRNA-ﯾمكن العثور على المستندات ھنا:
https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheitverbraucherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/DownloadDokumente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0

بالنسبة للتلمﯾذات والت مﯾذ الذﯾن تقل أعمارھم عن 14
المعلومات من قبل شخص مخول لﮫ بال
ً

ل اكبرس نًاتو قﯾع الم
صاﯾة.ﯾمكن لطف ا
ستنداتبأ نفسﮭم.

تنسوا عند موعد التطعﯾم المسائل التالﯾة:
• التزود بما ﯾكفي من المأكل والمشرب ،
•ارتداء م بس تسمح بتحرﯾر الجزء العلوي من الذراع بسﮭولة.
ﯾمكن مبدئﯾا ل طفال الذﯾن تتراوح أعمارھم بﯾن  12و17

طعﯾم.
عد ال ت
يمو
عامًاأنﯾكونواب رفقة أ حد الو ال دﯾنف

ن الحضور في الفصل إذا تزامن موعد التطعﯾم مع
عفاء تمﯾذ ال مدارس م
ى أ نﮫ ﯾمكن إ
شﯾر إ ل
ض ًاأنن
سعد نا أ ﯾ
ﯾ
ھذا ا خﯾر.

في حالة الحاجة إلى مزﯾد من المعلومات في ھذا الصدد ،ﯾمكن العثور على إجابات ضمن الروابط التالﯾة:
ﯾجﯾب معﮭد روبرت كوخ على العدﯾد من ا سئلة حول التطعﯾم من خ ل الرابط :
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVIDImpfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html
:
ض ًا
ﯾوفر ھنا
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-undjugendlichen/

ﯾمكن قراءة مذكرة لجنة  STIKOالكاملة حول التطعﯾمات المعززة ل طفال والشباب ھنا :
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-0113.html
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تفضلوا بقبول فائق ا حترام
مجموعة مشروع مراكز التطعﯾم الوطنﯾة
وزارة العدل والصحة

أغسطس 2022

