بﮫ دانشآموزان از  12سال
و والدﯾن آنﮭا

ﭘﯾشنﮭاد ﯾﮏ واﮐسﯾناسﯾون حفاظتﯽ در برابر ﮐووﯾد  19توسط تﯾمھای سﯾار واﮐسﯾناسﯾون در محلھای مدارس قبل از
تعطﯾ ت ﭘاﯾﯾز

دانشآموزان عزﯾز،
والدﯾن عزﯾز،
سﯾوندرم داسر
س ﯾن ا
یم اهس ﭘتامبرمجد دا ًﭘﯾشن ﮭادات واﮐ
ماهاوت /ابتد ا
مانند بار قبل در ابتدای سال 2022
ِ
ھمﭼنﯾن برای واﮐسﯾناسﯾون سوم فراھم ﮔشتﮫ است .با اﯾن نوشتﮫ مﯽ
ﮐووﯾد  19ھنوز بﮫ اتمام نرسﯾده است و وﯾروس ﮐرونا ھمﭼنان در حال ﭘخش ﮔشتن در ﮐشور است .تعداد مبت ﯾان جدﯾد با ست،
البتﮫ بﯾمارستانھا تحت فشار ﮐمتری نسبت بﮫ ﯾﮏ سال ﭘﯾش قرار ﮔرفتﮫاند .اﯾن نشان مﯽدھد ﮐﮫ ،واﮐسن زدن مؤثر است .واﮐسن
زدن بﮫ خوبﯽ در برابر ﭘﯾامدھای سنﮕﯾن بﯾماری حفاظت مﯽنماﯾد.
در اﯾن راستا دانشآموزان نﯾز سﮭم بسزاﯾﯽ داشتﮫاند ،ﭼرا ﮐﮫ در مورد  12تا  17سالﮫ
اﯾمنﯽسازی اولﯾﮫ در سراسر ﮐشور با  ،%88با فاصلﮫ دارای با ترﯾن نرخ واﮐسﯾناسﯾون مﯽباشد.

سوﯾﮓ-
شل ِ

ھ ُلشتَﯾنبر ا
ی

صطح اًواﮐسﯾناسﯾون سوم( را درﯾافت نمودهاند .اﯾن واﮐسﯾناسﯾون
ا
از ماه ژانوﯾﮫ ھمﭼنﯾن برای تمامﯽ ﮐودﮐان و جوانان از  12سال در ﭘاﯾﮕاهھای واﮐسﯾناسﯾون ﮐشور در اختﯾار قرار ﮔرفتﮫ است.
ن ) (STIKOبرای اﯾن ﮔروه سنﯽ
ﯽواﮐسﯾناسﯾ و
طﮐ مﯾتﮫ د ائم
ﮏراﮐﮫتو س
تِ
واِن
آنﮭا واﮐسن ®Comirnaty
ﭘﯾشنﮭاد ﮔشتﮫ درﯾافت مﯽنماﯾند.
علﯽ
ھمﯾن بوده و اع ن ذﯾل را نموده است:

سﯾوننﯾزبر
سﯾنا
ظر ﮐمﯾتﮫدا ئمﯽوا ﮐ
ت .ن
ﯽمﮭم اس
نﯾادآورﮔام
نو اﮐسﯾناسﯾو
ﮑ رو ن ،اﯾ
شسوﯾﮫ اُمﯾ
خ
ص ب اتوجﮫبﮫ ﭘ
صو
الخ

ƳƩ
ƳңƹƧỷƮƹƳҳƁ
ҳƳ
ҳƖƫǔ қỸ ƥңқƫҳ ұ ƳңƹƳỸƫƳң Ʈ
ǎǂǔ
ǎỷ  һ
ƹỷ
үƕ
ỷ
"
Ƨỵỷқ ƮǔƹƧ ỷҝƣ.қңỷқ Ƨ Ƨỷүƣỷỷң ƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳ ǒ ỸƧỷқƙỷ Ʈǔһң ҹ ңǔҳ  ƩỸƧƣứңқ ǒ Ƨǂҳ ƥǔҳƹҳ ỷңǎƭқƫƫ Ʃỷң ƫ ỸƱқƧỸƹ
ƩỸҳңƥỸ
ƹ ỷ Ʃỷң
ƫ үỷComirnaty Ʃҳ ỷƳỸǎỷң ƟỸҳ 17 Ỹǔ12 ƩỸƫỷƳǜ ƳƩỸқƳ ỷңǎңƳứқỸƹƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳ ƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳ
".ққң ǒ ƕ
Ỹƹңқ Ƥ
ǎƙ ƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳүỷƭỸƧ3 Ɵƙỷқ ƮƤ
)ө ỸƕỸǎқƹỸǎƩҳ ỷƳƥƳҳ үƳқ .[…] қƹỸƧƫ ƧқỸƲƫһƹ (mRNA
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-2ﮐمﯾتﮫ دائمﯽ واﮐسﯾناسﯾون ھمﭼنﯾن خاطر نشان مﯽسازد ﮐﮫ Ƴ" ،ײַңƳứқỸƹ ƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳ ƫƧƹỷƳ һҗǎңǘỷқңƳƧ ңқ ỸƱƭқỷқ ǒ ƹƌ
 ққң Ƨ ǎỸƹүңỷƥ ңỸƹҳǎƩỷƳƫƋ ƮǎƩƹ ƫҳ ǎƫỸǜ ﬞ ңỷƳƋ ңƁҗ Ʈǔǎƣỷ.ǒ ҳỷқƳқ ƧүƳƫƱỸƱƮƣỸҳ 17 Ỹǔ12 ỷңǎỸƱҹ ƫ ỷƳ
".қƫǔҳƱңỸƅǔƫỷƟǎỸƙ  ỸƱƮƣỸҳ 25 Ỹǔ18 ңқ ңƳứқỸƹƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳỸƹƳƩҳ ỷƳƥƳқ үƳқ қƫƫỸƧ ƩƳƹҳỸƫƹҳ ỷƳ
از تارﯾخ  (01.10.2022) 2022/10/01طبق قانون حفاظت در برابر ابت  ،ﮐﮫ در حال حاضر صدق مﯽنماﯾد ،تنﮭا افرادی
بﮫ عنوان واﮐسﯾنﮫ شدهی ﮐامل در نظر ﮔرفتﮫ مﯽشوند ﮐﮫ ،سﮫ واﮐسﯾناسﯾون )ﯾا دو واﮐسﯾناسﯾون و ﯾﮏ ابت ( را بتوانند اثبات
ﮐنند .اﯾن مسئلﮫ در مورد واﮐسﯾناسﯾون سوم در حال حاضر نﯾز صادق مﯽباشد.
در اﯾن بﯾن ﮐمﯾتﮫ دائمﯽ واﮐسﯾناسﯾون ﭘﯾشنﮭاد واﮐسﯾناسﯾون را در تارﯾخ  (18.08.2022) 2022/08/18بﮫ روز نموده و طﯽ
آن اع ن داشتﮫ ﮐﮫ ،اﮐنون برای ﮐودﮐان از  5سال با خطر بﯾشتر برای روندھای ﮐووﯾد  19سنﮕﯾن در ﭘﯽ ﯾﮏ بﯾماری زمﯾنﮫای
نﯾز ﯾﮏ واﮐسﯾناسﯾون ﯾادآور دوم ﭘﯾشنﮭاد مﯽﮔردد.

ﭘﯾشنﮭادات واﮐسﯾناسﯾون در مدارس
برای اﯾنﮑﮫ حتﯽالمقدور بسﯾاری از ﮐودﮐان و جوانان ﮐﮫ تماﯾل بﮫ درﯾافت ﯾﮏ واﮐسﯾناسﯾون دارند ،دسترسﯽ راحتﯽ بﮫ ﭘﯾشنﮭادات
ج د اً درمدارس متوسطﮫ عمومﯽ و ھمﭼنﯾن مدارس استثنائﯽ و مدارس شغلﯽ ،امﮑان مراجعﮫی ﯾﮏ
شند،م
تﯾم سﯾار واﮐسﯾناسﯾون فراھم مﯽﮔردد .مدﯾرﯾتھای مدارس از ﭘﯾش نسبت بﮫ اﯾن مسئلﮫ مطلع ﮔشتﮫاند ﮐﮫ ،امﮑان درخواست
تﯾمھای سﯾار واﮐسﯾناسﯾون وجود دارد .وقتھای واﮐسﯾناسﯾون در ﭘاﯾان ماه اوت /ابتدای ماه سﭘتامبر آغاز مﯽﮔردند.
مطم ئناًداوطل بانﮫو
وقت دقﯾق واﮐسﯾناسﯾون و مدرسﮫی مربوطﮫ ،در مدرسﮫ اع ن خواھد شد .مشارﮐت برای دانشآموزان
راﯾﮕان مﯽباشد .اﯾن مسئلﮫ ﯾﮏ مراسم مربوط بﮫ مدرسﮫ نﯾست .ثبت نام از قبل برای وقت واﮐسﯾناسﯾون زم نمﯽباشد .البتﮫ
مدارس بﮫ منظور برنامﮫرﯾزی بﮭتر ،بﮫ صورت ناشناس سئوال خواھند ﮐرد ﮐﮫ مﯾزان ع قﮫ بﮫ ﯾﮏ وقت واﮐسﯾناسﯾون در
مدرسﮫ ﭼقدر است.
ﭘس از واﮐسﯾناسﯾون ،امﮑان صدور ﯾﮏ ﮔواھﯽ واﮐسﯾناسﯾون دﯾجﯾتال توسط تﯾم سﯾار وجود خواھد داشت.
ﮏواﮐسﯾناسﯾنو
ن دوم ﯾ اﯾ
معمو ًواﮐسﯾنا سﯾو
شرط واﮐسﯾناسﯾون ﯾادآور اﯾن است ﮐﮫ ،از آخرﯾن واﮐسﯾناسﯾون اﯾمنﯽسازی اولﯾﮫ )
ﭘس از ﭘاﯾان ابت بﮫ ﮐروناوﯾروس سندرم حاد تنفسﯽ  (٢حداقل  3ماه ﮔذشتﮫ باشد .البتﮫ ﮐودﮐان و جوانان از  12سال ﮐﮫ ،ھنوز
شوند.
واﮐسﯾنﮫ
مﯽتوانند
نﯾز
زدهاند
واﮐسن
ﯾﮑبار
فقط
ﯾا
نزده
واﮐسن

مدارک ذﯾل باﯾد ھمراه آورده شوند:
•
•
•

ﮐارت واﮐسﯾناسﯾون )در صورت وجود(
ﯾﮏ مدرک شناساﯾﯽ ﯾا ﯾﮏ ﮐارت صندوق بﯾمﮫ،
فرمھای تﮑمﯾل و امضا ﮔشتﮫی مربوط بﮫ توضﯾحات،
ﭘﯾامرسان ) .(mRNAفرمھای مذﮐور را مﯽتوانﯾد در لﯾنﮏ ذﯾل بﯾابﯾد:

راِنا ِ
ی

https://www.schleswig-holstein.de/DE/landesregierung/themen/gesundheit-verbraucher
schutz/coronavirus/ImpfungTest/Impfzentren/_documents/Download-Doku
mente.html?nn=9a0dff30-c31d-401b-a0b8-4a3054ed0ea0

برای دانشآموزان زﯾر  14سال ،باﯾد رضاﯾتنامﮫ و فرم توضﯾحات توسط ﯾﮏ سرﭘرست قانونﯽ امضاء شده باشد .ﮐودﮐان
بزرﮔتر مﯽتوانند مدارک را خودشان امضاء ﮐنند.

-3شﯾد:
شتﮫ با
لرا بﮫﯾ ادد ا
نلطف اًمواردذ ﯾ
روزواﮐسﯾ ناسﯾو

در

بﮫ مﯾزانﯽ مﮑفﯽ بخورﯾد و بﯾاشامﯾد،
لباسﯽ بﭘوشﯾد ﮐﮫ بتوان بﮫ راحتﯽ بازو را برای واﮐسﯾناسﯾون آزاد نمود.

•
•

ھمراھﯽ  12تا  17سالﮫھا برای وقت واﮐسﯾناسﯾون توسط ﯾﮑﯽ از والدﯾن امﮑانﭘذﯾر مﯽباشد.
با ﮐمال مﯾل خاطر نشان مﯽسازﯾم ﮐﮫ ،دانشآموزان مﯽتوانند در صورتﯽ ﮐﮫ وقت واﮐسﯾناسﯾون با ساعت درسﯽ ھمزمان ﮔردد،
در ﮐ س درس حاضر نﮕردند.

در صورت نﯾاز بﮫ اط عات تﮑمﯾلﯽ ،ﭘاسخھا در لﯾنﮏ ذﯾل قابل ﯾافت مﯽباشند:
خمﯽدھد:
سﯾون ﭘاس
س ﯾنا
خ بﮫسئواتبسﯾ اریﭘﯾرا مونوا ﮐ
تﮐ ُ
موس ﮫرُبِر
https://www.rki.de/SharedDocs/FAQ/COVID-Impfen/FAQ_Liste_Impfung_Kinder_Jugendliche.html

مرﮐز فدرال برای آموزش س متﯽ نﯾز اط عرسانﯽ مﯽنماﯾد:
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/schutzimpfung/impfung-bei-kindern-und-jugendlichen/

امﮑان مطالعﮫی اع ن ﮐمﯾتﮫ دائمﯽ واﮐسﯾناسﯾون در مورد واﮐسﯾناسﯾون ﯾادآور برای ﮐودﮐان و جوانان بﮫ صورت ﮐامل در
لﯾنﮏ ذﯾل وجود دارد:
https://www.rki.de/DE/Content/Kommissionen/STIKO/Empfehlungen/PM_2022-01-13.html

با احترام
ﮔروه ﭘروژهی مراﮐز سراسری واﮐسﯾناسﯾون
وزارت دادﮔستری و س مت

اوت (August 2022) 2022

