وزارة ر
التبية والتعليم والشؤون الثقافية
السفل
بوالية سكسونيا
ي
وزارة الشؤون االجتماعية بوالية سكسونيا
السفل

معلومات لآلباء ومسؤول ر
التبية بخصوص تطعيم التالميذ والتلميذات من سن  12ر
فتوس كورونا
حت  17عام ضد ر
ي
متدن يبعث عىل التفاؤل ،لكن انتشار
بالفيوس يف جميع أنحاء البالد إل مستوى
الحال تراجعت اعداد العدوى
يف الوقت
ر
ي
ي
ُ
رفيوس كورونا دلتا يتطلب اجراءات إضافية للحماية من العدوى ،ويعد التطعيم أهم هذه اإلجراءات.
ولقد أجازت وكالة األدوية األوروبية لقاح باينتوك فايزر للفئة العمرية من  12ى
حت  17عام ،لذلك يمكن أن يتم تطعيم األطفال
والشباب بصفة مبدئية بهذا اللقاح ،إذا لم تكن تلك الفئة معرضة للخطر.
المتخصصي
وه هيئة مستقلة متكونة من
ر
إن التوصية الحالية بالتطعيم صادرة من لجنة التطعيم الدائمة ) ،(STIKOي
ى
الحال عىل األطفال
الوقت
ف
التوصية
تلك
تقترص
علم ،و
الت تصدر توصياتها يف ألمانيا عىل أساس
ي
ي
ي
والمتخصصات ،تلك الهيئة ي
ومعرضي لإلصابة ،كما تقترص تلك
من ذوي األمراض السابقة وعىل األطفال الذين يعيشون مع ذوي هم الذين لم يتم تطعيمهم
ر
تتغي هذه التوصية الصادرة من لجنة
التوصية عىل الشباب
المعرضي بشدة للعدوى المرتبطة بالعمل ،لكن من الممكن أن ر
ر
ً
التطعيم الدائمة يف القريب العاجل نظرا لتطورات الحالية.
وباعتبارك ول أمر الطفل ،فإن اتخاذ قرار تطعيمه من عدمه ى
ميوك لك ،وسوف يسعد أطباء األطفال والشباب بالطبع يف تقديم
ي
المشورة لك يف هذه المسألة.
ى
الت تساعدك عىل اتخاذ قرار التطعيم سوف تجدها عىل صفحة معهد روبرت
والمعلومات المتعلقة بتطعيم األطفال والشباب ي
ر
(وف هذه الصفحة سوف تجد
كوخ وعىل صفحة وزارة التبية والتعليم والشؤون الثقافة الخاصة بوالية سكسونيا السفل ي
ورقة المعلومات الخاصة بمعهد روبرت كوخ ى
الصح سوف
ميجمة بلغات مختلفة) ،وعىل صفحة المركز االتحادي للتثقيف
ي
فتوس كورونا.
تحصل عىل معلومات أساسية تتعلق بموضوع التطعيم ضد ر
ً
وإذا اتخذت قرارا بالتطعيم يمكنك أن تتواصل مع طبيب األرسة أو طبيب األطفال والشباب أو من خالل بوابة التطعيم
ر
ى
ى
الت يمكن أن يتم
اإللكتونية لوالية سكسونيا السفل حت تحصل عىل موعد للتطعيم ،وهنا يمكن أن تتعرف عىل المراكز ي
تطعيم األطفال والشباب فيها من ُعمر  12ى
الحال يف جميع
حت  17عام ضد رفيوس كورونا ،حيث ال يتم تطعيمهم يف الوقت
ي
مراكز التطعيم.
وتقام حملة خاصة لتطعيم األطفال والشباب من الفئة العمرية من  12ى
كثي
حت  17عام يوم األحد الموافق  2021/07/18يف ر
من مراكز تطعيم والية سكسونيا السفىل ،وتقدم الوالية من أجل هذا الغرض قرابة  27ألف جرعة تطعيم ،ويتم التسجيل
للتطعيم فقط عن طريق االتصال هاتفيا بهذا الخط الساخن .(0800) 99 88 665

