
 

التباطؤ في اخد التطعيم، وارتفاع المتغيرات قد يؤثر على انخفاض حاالت 
 االصابه بفيروس كرونه

منذ بداية وباء كرونه ، تشهد منطقة فيرفاكس الصحية تدني في معدالت انتقال المرض. ويعزى الكثير من هذا النجاح إلى تحديد وعزل 
عاما فما  ١٢األفراد المرضى الذين يعانون من كرونه وجهود التطعيم الجارية التي تستهدف جميع األشخاص الذين يبلغون من العمر 

  فوق.

النخفاض حاالت اإلصابة بكرونه هو تأثير التطعيم )اللقاح(. ومع تلقي ثالثة من كل أربعة بالغين في مقاطعة فيرفاكس "إن أهم سبب 
معدل المرض   جرعة واحدة على األقل من اللقاح وتطعيم اثنين من كل ثالثة أشخاص بشكل كامل، شهدنا انخفاض بشكل كبير في

 وانخفاض في معدل الوفيات .

سم الصحة للوبائيات وصحة السكان في مقاطعة فيرفاكس الدكتور بنيامين شوارتز. "تظهر العديد من الدراسات من الواليات وقال مدير ق
 المتحدة ودول أخرى أن جميع اللقاحات الموصى بها كرونه فعالة جدا، ال سيما في الحد من دخول المستشفيات والوفاة من مرض كرونه

لسكان في جميع أنحاء المقاطعة الذين اختاروا الحصول على التطعيم والذين يمارسون السلوكيات التي ويعكس هذا اإلنجاز مساهمات ا
 .تساعد على منع انتشار المرض، بما في ذلك البقاء في المنزل عند المرض وارتداء األقنعة عند االقتضاء

  

 متغير دلتا يشكل خطرا على عودة المرض بين األفراد غير المطعمين.

الرغم من هذا التقدم وارتفاع معدل التطعيم في منطقة فيرفاكس الصحية، ال يزال العديد من المراهقين والبالغين لم يتم تطعيمهم،  وعلى
عاما أصغر من أن يتلقوا اللقاح. وهذا يخلق خطرا لموجة جديدة من اإلصابات، ال سيما مع ظهور متغيرات  ١٢واألطفال دون سن 

  .COVID-19جديدة لفيروز كرونه 

الفيروسات، مثل فيروس كرونه تتغير باستمرار ألنها تنتشر من شخص آلخر. ومع تغير الفيروس، أو تحوله، تحدث متغيرات جديدة في 
 الفيروس تسمح لبعض المتغيرات باالنتشار بسهولة أكبر، مما قد يؤدي إلى المزيد من حاالت الكرونه

الذي تم اكتشافه ألول مرة في الهند، وينتشر في الواليات المتحدة، وهو يمثل اآلن أكثر من  وأكبر تهديد حالي هو البديل دلتا كرونه ،
 حاالت من حاالت االصابة بالكرونه في جميع أنحاء البالد. 5حالة واحدة من كل 

الناجمة عن هذا أن النسب أقل في والية فرجينيا ومنطقة فيرفاكس الصحية ، اال انه يرحج زيادة في العدوى   على الرغم من
)يرجى االطالع على لوحة المتغيرات لفيروز كرونه في وزارة الصحة في والية فرجينيا(. تظهر الدراسات أن لقاحات   البديل

COVID-19 .المصرح بها في الواليات المتحدة ال تزال فعالة للغاية ضد متغير دلتا  

نع ارتفاع دلتا. "هذا الفيروس يمكن أن تستفيد من أي ضعف في دفاعنا. وقال الدكتور شوارتز: "ال يزال التطعيم أفضل أداة في م
 وبالنسبة ألولئك الذين لم يحصلوا بعد على التطعيم، أحثكم على القيام بذلك. الن أفعالكم ستبقينا على طريق التعافي من هذا الوباء".

 واسع نطاق على متاح الكرونه لقاح

 
مواقع  في اللقاح يتوفر

الصح ارةووز العاجلة والرعاية البقالة ومحالت والصيدليات الخاصة الصحية الرعاية مقدمي ذلك في بما الصحية، فيرفاكس منطقة أنحاء ميعج في مختلفه
  vaccines.gov التطعيم، عليك بزيارة موقعنا االلكتروني موعد لتحديد ة.

 الويب. على الصحة وزارة موقع بزيارة  للتعرف على مواقع اللقاح بصورة اوسع، عليك

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fssl.microsofttranslator.com%2Fbv.aspx%3Fref%3DTAns%26from%3D%26to%3Dar%26a%3Dvaccines.gov&data=04%7C01%7CNada.Bashir%40fairfaxcounty.gov%7Cf7caf79ad9c74643f9aa08d93d932511%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637608524456249692%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=I7m8p4GIqmfVW75zYhDpGWj4m%2BKhLO1v0bTk221YlZU%3D&reserved=0


  

  بزيارة قم فيرفاكس، مقاطعة في الكرونه لقاحات حول وماتالمعل من لمزيد

-https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel
coronavirus/vaccine    7404-324-703 على اتصل أو. 

 األشخاص غير الملقحين االستمرار في حماية أنفسهميجب على 

وألن متغير دلتا أكثر قابلية للنقل وقد يسبب أمراضا أكثر شدة، يجب على األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم ارتداء غطاء للوجه في جميع 
اض والوقاية منها لألشخاص غير األماكن العامة ويتم تشجيعهم على اتخاذ االحتياطات وفقا لتوجيهات مراكز السيطرة على األمر

 المطعمين.

 باإلضافة إلى ذلك، ال تزال وزارة الصحة في والية فرجينيا توصي األشخاص الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل على ممارسة االبتعاد البدني.

  

  

 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus%2Fvaccine%2520%2520%2520%25C2%25A0%25D8%25A3%25D9%2588%25C2%25A0%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2584%25C2%25A0%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%25C2%25A0703-324-7404&data=04%7C01%7CNada.Bashir%40fairfaxcounty.gov%7Cf7caf79ad9c74643f9aa08d93d932511%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637608524456259648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tfS5tpBjz0SW3yVoUjLPeZ%2Fz8sKXMCC%2BQp1jcAcogsM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus%2Fvaccine%2520%2520%2520%25C2%25A0%25D8%25A3%25D9%2588%25C2%25A0%25D8%25A7%25D8%25AA%25D8%25B5%25D9%2584%25C2%25A0%25D8%25B9%25D9%2584%25D9%2589%25C2%25A0703-324-7404&data=04%7C01%7CNada.Bashir%40fairfaxcounty.gov%7Cf7caf79ad9c74643f9aa08d93d932511%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637608524456259648%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=tfS5tpBjz0SW3yVoUjLPeZ%2Fz8sKXMCC%2BQp1jcAcogsM%3D&reserved=0

