
لماذا تّم إطالق المرحلة الثانية من عيادات التلقيح في فصل الصيف؟
بعد انتشار جائحة كوفيد-19، تم تأجيل المرحلة الثانية لتلقيح طالب الصف السابع. فعملت بالتالي هيئة الصحة العامة على تأمين 
عيادات طبية لتوفير اللقاحات في شهري يوليو وأغسطس إلتاحة الفرصة أمام طالب الصف السابع للعام 2020-2019 للحصول

على اللقاحات قبل بداية العام الدراسي المقبل. 

كيف سيتم العمل فيها؟
الرجاء االتصال بمكتب هيئة الصحة العامة المحلي local Public Health office للحصول على المزيد من التفاصيل 

عن العيادات الطبية. من الممكن أن تظهر بعض التفاوتات حول آلية توافد طالب الصف السابع إلى العيادات في مختلف أنحاء 
المقاطعة. فالعيادات الطبية في بعض المناطق ال تستقبل المراجعين إال بموجب موعد مسبق، في حين أن العيادات الطبية في مناطق 

أخرى تستقبل المراجعين من دون موعد. يرجى مراجعة مكتب الصحة العامة المتواجد في منطقتكم لالطالع على التفاصيل. 

هل سيتم فتح عيادات طبية في كافة المدارس؟
لن يتم فتح عيادات طبية في كل مدرسة، لذا من الممكن أن تستقبل بعض العيادات الطالب الملتحقين بمدارس مختلفة. سوف تعمل 
هيئة الصحة العامة معكم لتحديد العيادة التي سيتوجب على الطالب مراجعتها. تّم اختيار مواقع العيادات الطبية باالستناد إلى عوامل 

متعددة بما في ذلك الشؤون اللوجستية التي تشمل المساحة المتاحة والموظفين والبروتوكوالت الخاصة بفيروس كوفيد-19.

ماذا لو تبّين بأن الموقع/ التاريخ المحدد لطفلي ليس مالئمًا؟
ستتعاون هيئة الصحة العامة معكم للبحث في الخيارات األخرى المتاحة، بحيث من المحتمل تحويل الطفل إلى عيادة طبية أخرى أو 

حصوله على التلقيح في وقت الحق من فصل الصيف في أحد مرافق هيئة الصحة العامة.

ماذا لو لم تتوفر وسيلة لنقل طفلي إلى العيادة الطبية؟
عند االتصال بمكتب هيئة الصحة العامة المحلي local Public Health office لترتيب موعد لطفلكم، الرجاء إبالغنا ما إذا كنتم 

تواجهون صعوبة في توفير وسيلة نقل. ستبحث هيئة الصحة العامة معكم الخيارات المتاحة أمامكم. 

هل الحضور إلى العيادات الطبية آمن؟ ماذا عن فيروس كوفيد-19؟
سيتم تجهيز كافة العيادات الطبية بما يتوافق مع المبادئ التوجيهية التي ُتسهم في الحد والوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 

وفيروسات الجهاز التنفسي األخرى. يشمل ذلك كافة التفاصيل بما في ذلك إعداد المكان بما يتوافق مع شروط التباعد الجسدي، 
وتطبيق بروتوكوالت التنظيف وتحديد عدد األشخاص الذين يمكنهم التواجد في المكان في آن معًا. سيتواجد أيضًا في كل من العيادات 

الطبية موظفون والفتات لمساعدة الجميع على معرفة المكان الذي ينبغي عليهم أن يكونوا فيه  وما ينبغي عليهم أن يفعلوه. 

برنامج التلقيح في المدارس:

تحديث البرنامج
المرحلة الثانية من تلقيح طالب الصف السابع للعام 

2020-2019 في العيادات الطبية الصيفية
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 كيف ستعمل العيادات الطبية؟
سيتم تعيين المداخل والمخارج في كل من العيادات الطبية، كما سيعمل الموظفون على توجيه الطالب في مختلف مراحل الزيارة 

للعيادة الطبية. تشمل العيادات الطبية فحصًا للكشف عن أعراض فيروس كوفيد-19. وفي حال ظهرت أي أعراض الفيروس على أحد 
الطالب، سُيطلب منه وضع الكمامة، وستتولى إحدى الممرضات إخضاعه لفحوصات إضافية لتحديد الخطوات التالية.

كم من الوقت سيبقى الطفل في العيادة الطبية؟
يتمثل هدفنا في إبقاء الطالب في العيادة الطبية للوقت المطلوب إلتمام التلقيح ) لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ولكن هذه المدة قد تختلف(. 

يشمل ذلك، الكشف على أعراض فيروس الكوفيد-19، تلقي اللقاح واالنتظار في الغرفة حيث ُنعنى بمراقبة الطالب للتأكد من تعافيهم.

ماذا عن برنامج التلقيح في المدارس للعام 2020-2019؟
ال يزال التخطيط جاريًا بشأن عيادات التلقيح في المدارس للعام الدراسي 2020-2019. وسيتم تزويد العائالت التي لديها طالب في 

الصف السابع بمعلومات مفصلة في هذا الشأن مع حلول فصل الخريف.

بصفتي ولي أمر/ الوصي على الطفل، هل يمكنني الحضور معه إلى العيادة الطبية؟
ستمارس هذه العيادات الطبية عملها بالطريقة نفسها التي يتم تشغيل العيادات الطبية خالل العام الدراسي، حيث ال يرافق عادة أولياء 

األمور/ األوصياء أطفالهم إلى العيادة. إننا نسعى إلى خفض عدد األشخاص المراجعين للعيادات الطبية في ظل تفشي فيروس 
كوفيد-19. وننصحكم بالتالي عدم مرافقة طفلكم إلى العيادة الطبية. ولكن في حال كان الطفل يحتاج إلى الدعم بشكل أو بآخر )من 

الناحية الجسدية أو العاطفية(، يمكنكم مرافقته.

لن أتمكن )ولي أمر /وصي( من إحضار طفلي إلى العيادة الطبية. هل بإمكان طفلي الحضور على الرغم من ذلك؟ 
بكل تأكيد. ستمارس هذه العيادات الطبية عملها بالطريقة نفسها التي يتم تشغيل العيادات الطبية خالل العام الدراسي، حيث ال يرافق 
عادة أولياء األمور/ األوصياء أطفالهم إلى العيادة. ستعمل هيئة الصحة العامة على تزويد كل من العيادات الطبية بالموظفين الذين 

سيتولون االهتمام بطفلكم من لحظة وصوله إلى حين مغادرته.

هل ينبغي على طفلي وضع الكمامة غير الطبية عند حضوره إلى العيادة الطبية حرصًا على الوقاية من فيروس كوفيد-19؟
تساعد الكمامات غير الطبية على الحد من انتشار فيروس كوفيد-19. لذا، نحن نشجع على استخدام الكمامة غير الطبية إلى جانب 

االلتزام بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بغسل اليدين، التباعد الجسدي والتنظيف. 

ماذا علي أن أفعل في حال ظهرت أعراض فيروس كوفيد-19 على طفلي أو 
شعر بالتوعك في اليوم المحدد للذهاب إلى العيادة الطبية؟

الرجاء االتصال بمكتب هيئة الصحة العامة المحلي local Public Health office إللغاء 
الموعد المحدد لطفلكم، وسنعمل على ترتيب موعد في وقت آخر. كما ينبغي على كل من 

تظهر عليه أعراض فيروس كوفيد-19 االتصال على الرقم 811 طلبًا للمشورة.
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