إلى التلمﯾذات والت مﯾذ
ذوو سن أقل من  12عاما وإلى أولﯾائﮭم
)اعتبارا من المستوى (5

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،
نود إخباركم عبر ھذه المذكرة أنﮫ سﯾتم ا ن مرة أخرى تقدﯾم عروض التطعﯾم في المدارس عبر فرق التطعﯾم
المتنقلة خ ل نﮭاﯾة أغسطس  /بداﯾة سبتمبر .حﯾث أن جائحة كوفﯿدـ 19لم تنتﮫ بعد ،كما ﯾزال فﯾروس كورونا
لم ماكانتعلﯾﮫق ب
ل
ع بئًا أ ق
بﯾنحدﯾ ثً امرتفعا ،لكن المستشفﯾات تتحمل حالﯾا
ﯾنتشر في الب د .أصبح عدد
عام .وھذا ﯾدل على فعالﯾة التطعﯾم الذي ﯾحمي بشكل جﯾد من العواقب الوخﯾمة للمرض.
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
إلى11

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

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.

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.
ﯾمكننا ا ن و

ضًا تقدﯾمالتطع ﯾم ل لتمﯾذالذﯾن تقل أعمارھم عن 12
لمرة أ ﯾ
و

ًا

المتنقلة .سوف تتلقون لقاح كومﯾرناتي 10مﯾكروغرام )بﯾونتﯾك بفاﯾزر( الموصى بﮫ من قبل لجنة  STIKOلﮭذه الفئة
العمرﯾة.
كما ھو الحال بخصوص تطعﯾم ا طفال دون سن 12

امًا ،ﯾجب أن ﯾكون الت مﯾذ المنتمون لﮭذه الفئة العمرﯾة برفقة أحد

الوالدﯾن عند تواجدھم بمحل التطعﯾم.

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.
إذا كان الطفل قد أصﯾب مسبقا بعدوى سارس كوف  ،2فﯾجب أن ﯾتلقى جرعة اللقاح ا ولى في موعد ﯾقل عن
ث ثة أشﮭر بعد ا صابة .إذا كانت ھناك حالة ﯾوصى فﯾﮭا بأكثر من لقاح واحد )انظر أع ه( ،فﯾجب أن ﯾكون
.
ض ًا
ﯾتوجب إحضار المستندات التالﯾة:
• بطاقة التطعﯾم )إن وجدت(
• وثﯾقة ھوﯾة أو بطاقة تأمﯾن صحي
• 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/gesundheit-verbrau
cherschutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Doku
mente.html
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تنسوا عند موعد التطعﯾم المسائل التالﯾة:
• التزود بما ﯾكفي من المأكل والمشرب ،
•ارتداء م بس تسمح بتحرﯾر الجزء العلوي من الذراع بسﮭولة.
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.
ﯾمكن تطعﯾم ا طفال بعمر أقل من  12عاما إذا لم ﯾتمكن أحد أولﯾائﮭم من الحضور معﮭم عند موعد التطعﯾم.

نحن ندرك أنﮫ قد ﯾتعذر على بعض ا باء اصطحاب أبنائﮭم إلى الموعد .با ضافة إلى عرض التطعﯾم في
المدارس ،ھناك العدﯾد من الخﯾارات ا خرى بخصوص تطعﯾم طفلكم ،حﯾث ﯾقدم العدﯾد من ا طباء الحكومﯾون
ن  5إلى ً 11ا
ح أعمارھمب ﯾ
عﯾد التطعﯾم لط فال الذﯾن ترا و
جزمو ا
ضً اح
أﯾ
خدمة التطعﯾم .كما ﯾمكنكم
أحد مراكز التطعﯾم الـ  15في شلﯾسفﯾغ ھولشتاﯾن .ﯾمكنكم العثور على مزﯾد من المعلومات حول الﮭﯾئات التي
تجري التطعﯾمات ھناhttp://www.impfen-sh.de :

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/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html

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

تفضلوا بقبول فائق ا حترام

مجموعة مشروع مراكز التطعﯾم الوطنﯾة
وزارة العدل والصحة
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