معلومات التطعيم
أعزاءنا السيدات والسادة اﻷمهات واﻵباء وأصحاب الرعاية القانونية لﻸطفال واليافعين،
كان التطعيم ضد فيروس كورونا وما زال الطريق للخروج من جائحة كورونا ،ولكنّا ما زلنا لم نتجاوزها بعد.
ونود عبر هذا المنشور إخباركم عن التطعيم ضد كورونا لدى اﻷطفال واليافعين )اﻷحداث( وتعريفكم
باﻹمكانيات المتاحة لهم في مدينة أوفنباخ لتلقي التطعيم الذي يحميهم.
يساهم التطوير الدائم لخطط النظافة والوقاية من عدوى كورونا في المدارس وتطبيق هذه الخطط بجدية على
أرض الواقع في تقليل فرص انتقال العدوى من شخص ﻵخر ،ويهدف التطعيم ضد كورونا إلى الحد قدر
اﻹمكان من المضاعفات الخطرة للمرض عند اﻹصابة ومن احتماﻻت التبعات طويلة اﻷمد له على صحة
المواطنات والمواطنين.
أوصت لجنة التطعيم الدائمة ) (STIKOوالتابعة لمعهد روبرت كوخ في توصياتها المحدّثة والصادرة في
ديسمبر  2021بأن يتم تطعيم كل اﻷطفال البالغة أعمارهم ما بين  5سنوات و  11سنة والذين يعانون من
صة ممن يتواجد في
أمراض سابقة .وإضافة إلى ذلك تنصح لجنة التطعيم الدائمة بأن يتم تطعيم اﻷطفال خا ّ
محيطهم أشخاص معرضون بدرجة عالية لمخاطر اﻹصابة وأن يكون لمرض كوفيد ــ  19مضاعفات شديدة
على صحتهم ،وﻻ يمكن حمايتهم أو حمايتهم بالقدر الكافي عبر تلقيهم اللقاحات .ويمكن عند رغبة اﻷهالي
وأصحاب الرعاية القانونية لﻸطفال )موافقتهم( تطعيم اﻷطفال الذين ﻻ يعانون من أمراض سابقة أيضا .وجدير
بالذكر أنه وبدءا ً من أغسطس  2021أصبح باﻹمكان تطعيم كل اﻷطفال واليافعين ما بين سن  12عاما ً و 17
عاماً ،وهذا ينطبق أيضا ً على من ﻻ يعانون من أمراض سابقة .ويوصى اﻵن بإعطائهم الجرعة المعززة
)البوستر( بعد  3شهور من تلقيهم التطعيم اﻷساسي الكامل.

وزيادة على ذلك فإن تلقي التطعيم الكامل ومن ث ّم الجرعة المعززة )البوستر( يوفي بشروط المشاركة في
فعاليات الحياة اليومية والمعروفة بـ  2Gأو  ،3Gمما يسهل الدخول إلى الكثير من المؤسسات ومرافق الترفيه
وقضاء أوقات الفراغ أو استخدام وسائل النقل العام.
توفر بلدية أوفنباخ ومنذ ديسمبر  2021إمكانية تطعيم اﻷطفال ما بين سن  5سنوات و  11سنة دون الحاجة
إلى اﻻنتظار .ويمكن لليافعين فوق سن  12عاما ً أيضا ً تلقي التطعيم في مركز التطعيم في مبنى
 .Bernardbauوتجدون كل عروض  /إمكانيات التطعيم والمزيد من المعلومات بخصوص التطعيم على
موقعنا على اﻹنترنت ،تحت هذا الرابط www.offenbach.de/impfen
الرجاء إحضار دفتر التطعيم وبطاقة التأمين الصحي إلى موعد التطعيم إن أمكن وتوفرت هذه الوثائق .أما ما
يجب إحضاره معكم من كل بد ،فهو الهوية )هوية الطفل( وكذلك بيان  /نموذج التاريخ المرضي للطفل
) (Anamneseوالتوعية ) (Aufklärungبخصوص التطعيم بلقاح قائم على الحمض النووي الناقل
) .(mRNAوينبغي تعبئة هذا البيان  /النموذج وتوقيعهّ .
أنتن  /أنتم كأمهات وآباء أو أصحاب الرعاية القانونية
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وإضافة إلى الفوائد المعروفة للتطعيم ضد كورونا من قبيل الحماية من اﻹصابة أو نقلها للغير أو التعرض
لمضاعفات خطرة للمرض ،فإن ما يدفع أيضا ً إلى التوصية بتطعيم اﻷطفال واليافعين عدم معرفة التبعات طويلة
اﻷمد لﻺصابة بالفيروس )كوفيد ــ طويل( لدى اﻷطفال واليافعين بدقة بعد .وترى لجنة التطعيم الدائمة
) (STIKOبأن ما هو متوفر حتى اﻵن من معرفة علمية يبيّن أن ميزات وفوائد التطعيم تفوق المخاطر التي
تمثلها اﻵثار الجانبية النادرة جداً للتطعيم لدى اﻷطفال واليافعين أيضاً.

من يقوم بتعبئة البيان  /النموذج نيابة عن اﻷطفال .ونود هنا اﻹشارة إلى أنه من الضروري أن يوافق كل
اﻷشخاص المعنيين بالرعاية القانونية للطفل )اﻷب واﻷم مثﻼُ( على التطعيم ،ولكنه ليس من الضروري تواجد
كليهما  /جميع أصحاب الرعاية القانونية في موعد التطعيم ،إذ يكفي ﻹعﻼن الموافقة توقيع الطرف الغائب على
البيان  /النموذج المذكور .ويمكنكم تحت الرابط التالي تنزيل هذا النموذج:
 .www.offenbach.de/impfenالرجاء تعبئة البيان  /النموذج وإحضاره معكم لموعد التطعيم إن
استطعتم ،وإﻻ فستجدون نسخا ً عنه في مركز التطعيم عند حضوركم.
وطبعا ً وبكل ترحاب ،يمكنكم طلب اﻻستشارة المستفيضة حول تطعيم اﻷطفال من الطبيبات واﻷطباء
المتواجدات  /المتواجدين في عين المكان.
معلومات حول لقاح بيونتيك الخاص باﻷطفال
يتلقى اﻷطفال ما بين  5سنوات و 11سنة التطعيم بلقاح من بيونتيك تم تعديله ليتناسب مع اﻷطفال .ويكمن الفرق
اﻷكبر بينه وبين "لقاح بيونتيك للبالغين" في الكمية والمعيار الذي يعطى به اللقاح :إذ يتم تطعيم اﻷطفال بجرعة
تحوي  10ميكروغرام من مادة اللقاح الممزوج في  20مللتراً من السائل ،بدﻻً من  30ميكروغراما ً في 30
مللتراً كما هي الجرعة المعطاة للبالغين .وهناك تعديﻼت بسيطة لتركيبة الطعم  /اللقاح نفسه من أجل تحسين
القدرة على تخزينه من جهة وليرفع من فرص تقبل جسم الطفل له إلى أعلى درجة ممكنة.
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