
ملاذا تجري هيئة الصحة العامة جولة ثنائية من التطعيامت عىل مستوى املدارس خالل فصل الخريف الحايل؟ )طالب صفوف السابع 
والثامن، وطالب الصف التاسع يف بعض الحاالت(

بسبب انتشار وباء كوفيد-19، تم تأجيل الجولة الثانية من حملة تحصني طالب الصف السابع يف العام الدرايس 2020-2021. عملت 
هيئة الصحة العامة عىل توفري عيادات لتمكني طالب الصف السابع من العامني الدراسيني 2020-2021 و2021-2022 من تلقي 

 التطعيامت خالل فصل الخريف الحايل. كام ستقدم هذه العيادات للطالب الذين مل يتمكنوا من تلقي التطعيامت خالل العام 
2019-2020 فرصة املشاركة يف برنامج التحصني الحايل.

كيف سيطّبق ذلك؟
سوف ترسل لكم مدرسة طفلكم املزيد من املعلومات حول عيادات التحصني التي سيتم تنظيمها يف املدارس. يف حال لن يتمكن طفلكم 

من الحضور إىل العيادة املدرسية يف التاريخ املحدد، ستحاول هيئة الصحة العامة تطعيم طفلكم من خالل عيادات أخرى. وإذا مل يكن 
ذلك ممكناً، سيتم تحصني طفلكم خالل ربيع 2022 يف إحدى عيادات التحصني املدرسية.

هل ستتواجد هذه العيادات يف كل مدرسة؟
ستتواجد هذه العيادات يف معظم املدارس. يف حال تغيب طفلكم عن تاريخ التطعيم املخصص له، ستحاول هيئة الصحة العامة تطعيم 

طفلكم من خالل عيادات أخرى. وإذا مل يكن ذلك ممكناً، سيتم تحصني طفلكم خالل ربيع 2022 يف إحدى عيادات التحصني التي 
ستقيمها املدارس. 

أنوي حجز موعد لطفيل لتلقي إما الجرعة األوىل أو الثانية من لقاح كوفيد-19. كيف ميكن أن يؤثر ذلك عىل املوعد املحدد لتحصني 
طالب صفي السابع أو الثامن؟   

أصدرت اللجنة االستشارية الوطنية للتلقيح توجيهات جديدة تشري إىل عدم رضورة االنتظار بني الحصول عىل لقاح كوفيد-19 وسائر 
التطعيامت األخرى أو العكس بالعكس. فتلقي التطعيامت األخرى قبل أو بعد الحصول عىل لقاح كوفيد-19 أو يف آن واحد يعترب 

أمراً آمناً. لذلك، يستطيع طفلكم الحصول عىل التطعيامت املمنوحة يف إطار برنامج التحصني املدريس وذلك قبل أو بعد تلقي تطعيم 
كوفيد-19 بدون أي تأخري.
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ماذا ميكن أن يحصل يف حال تبنّي أن املكان/ التاريخ املحدد لطفيل غري مناسب؟
يف حال مل يتمكن طفلكم من حضور هذه العيادات، ستحاول هيئة الصحة العامة تطعيم طفلكم من خالل عيادات أخرى. وإذا مل يكن 

ذلك ممكناً، سيتم تحصني طفلكم خالل ربيع 2022 يف إحدى عيادات التحصني التي ستقيمها املدارس.

هل ستكون العيادات آمنة؟ ماذا عن فريوس كوفيد-19؟
سيتم إنشاء كل عيادة مبا يتيح لها االلتزام مبجموعة من التوجيهات التي من شأنها الحد من انتشار فريوس كوفيد-19 والفريوسات 
التنفسية األخرى. يشمل ذلك كافة التفاصيل بدءاً من تنسيق املساحة لتوفري التباعد الالزم وصوالً إىل بروتوكوالت التنظيف وعدد 

األشخاص الذين ميكن أن يتواجدوا يف املكان يف آن معاً. ستزود كافة العيادات بعدد كاٍف من العاملني واللوحات اإلرشادية ملساعدة 
الجميع عىل معرفة املكان الذي يجب أن يتواجدوا فيه وما عليهم القيام به.

بصفتي ويل األمر/ الويص، هل ميكنني الحضور إىل العيادة برفقة طفيل؟ 
ال يُسمح عادة ألولياء األمور/ األوصياء بدخول العيادات ضمن املدارس؛ ولكن يف حال كان الطفل يحتاج إىل الدعم بصورة أو بأخرى، 

الرجاء مراجعة املمرضات/ املدرسة لوضع الرتتيبات الالزمة. 

هل ينبغي عىل طفيل وضع كاممة غري طبية عند حضوره إىل العيادة للوقاية من فريوس كوفيد-19؟
إن وضع الكاممات غري الطبية هو أمر إلزامي يف املدارس لغاية 12 أكتوبر. كام يوىص باستعاملها إىل ما بعد ذلك لكونها تقلل من خطر 

انتشار فريوس كوفيد-19. كام سيتم االلتزام بالتوجيهات املتعلقة بغسل اليدين، التباعد الجسدي والنظافة.

ماذا عيّل أن أفعل يف حال ظهور أعراض فريوس كوفيد-19 عىل طفيل أو شعوره باملرض يف 
 املوعد املخصص للحضور إىل العيادة؟ 

يف حال شعور طفلكم باملرض، عليه االمتناع عن الحضور إىل املدرسة. ميكن اتخاذ ترتيبات أخرى لتلقيه التطعيم يف 
موعد الحق. يف حال ظهرت عليه أعراض شبيهة بأعراض فريوس كوفيد-19، يجب أن يخضع للفحص أيضاً. 

كم من الوقت ستستغرق زيارة العيادة؟ 
يتمثل هدفنا الرئييس يف أال تتخطى فرتة بقاء الطالب يف العيادة املدة الزمنية املطلوبة إلنهاء عملية التطعيم )حوايل 30 دقيقة، إال 

أن هذا من املحتمل أن يختلف(. يشمل ذلك استبيان أعراض الكوفيد، تلقي التطعيامت واالنتظار يف القاعة، حيث يتسنى لنا مراقبة 
الطالب.
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