
 فرص جديدة للتطعيم ضد كوفيد -19 للمراهقين واألطفال ●

●  

في جميع أنحاء  COVID-19 في الوقت الذي تتزايد فيه حاالت اإلصابة بـ ●

الواليات المتحدة ، هناك اآلن فرص تطعيم موسعة للمراهقين واألطفال فعالة 

هذا األسبوع. باتباع التوصيات الصادرة عن مراكز السيطرة على األمراض 

والوقاية منها ووزارة الصحة بفيرجينيا ، تتبنى إدارة الصحة بمقاطعة فيرفاكس 

 :على الفور التوصيات التالية

●  

يجب أن يحصل األفراد الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاًما على جرعة  ●

بعد خمسة أشهر من  Pfizer-BioNTech COVID-19 معززة من لقاح

؛ االنتهاء من جرعتهم األولية  

يجب أن يحصل األفراد الذين تبلغ أعمارهم 18 عاًما أو أكثر على أي جرعة  ●

لمدة خمسة أشهر ، بدالًً من ستة أشهر ، بعد  COVID-19 معززة من لقاح

؛ Pfizer-BioNTech االنتهاء من جرعتهم األولية من لقاح  و 

 نقص من يعانون والذين عاًما 11-5 بين أعمارهم تتراوح الذين اللقاح متلقو ●

Pfizer- لقاح من ثالثة جرعة لتلقي مؤهلون شديد أو معتدل بشكل المناعة

BioNTech الثانية الجرعة من يوًما 28 بعد. 

●  

 لألطفال باستخدامه التصريح تم الذي الوحيد اللقاح هو BioNTech-Pfizer لقاح

 الوحيد اللقاح وهو ، فوق وما سنوات 5 بين أعمارهم تتراوح الذين ، والمراهقين

 .األوليين الجرعتين سلسلة من االنتهاء بعد أشهر خمسة لمدة تقوية فترة مع



Moderna و Johnson & Johnson / Janssen لألشخاص فقط بها مسموح 

 لـ المعززة للجرعة الزمني الفاصل يظل ؛ فوق فما عاًما 18 أعمارهم تبلغ الذين

Moderna ييناألول لجرعتينا سلسلة من االنتهاء بعد أشهر ستة عند تغيير دون 

 األولى الجرعة سلسلة من االنتهاء من شهرين بعد تغيير دون J&J يظل بينما

 األولية

 

تشجع إدارة الصحة بمقاطعة فيرفاكس بشدة المراهقين واألطفال في هذه الفئات ، 

وكذلك أي شخص آخر مؤهل ، على الحصول على جرعة معززة في أسرع وقت 

ممكن. ال يزال التطعيم هو أفضل طريقة لوقف انتشار الفيروس. استعرضت إدارة 

بيانات السالمة  (CDC) الغذاء والدواء األمريكية ومركز السيطرة على األمراض

التي تظهر عدم وجود مخاوف جديدة تتعلق بالسالمة بعد التعزيز في هذه الفئة من 

السكان. أولئك الذين لم يتم تلقيحهم يظلون أكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطيرة 

باإلضافة إلى ذلك ، فإن التطعيم بسلسلة أولية من  .COVID-19 واالستشفاء بسبب

طلقتين معزز سيسمح بفترات حجر صحي أقصر إذا تعرضت لشخص مصاب 

 .COVID-19 بعدوى

 بزيارة قم ، المعززات ذلك في بما ، COVID-19 للقاح موعد لتحديد

www.vaccines.gov .لهذه التعزيزات توفير في الصحة إدارة مواقع ستبدأ 

 .اليوم العمرية الفئة

 

 COVID-19 حافظ على صحتك وحمايتك من ●

، Omicron مع ظهور المزيد من المتغيرات المعدية ، مثل ● والطفرة  
، COVID-19 المستمرة لحاالت من المهم أن يستمر الجميع في االلتزام  



بإجراءات الوقاية من الصحة العامة قدر اإلمكان للحد من انتشار الفيروس في 
 . مجتمعنا

 .احصل على التطعيم إذا لم تقم بذلك بالفعل. ابحث عن مواعيد اللقاح هنا ●

ارتدً  كمامة في األماكن العامة الداخلية ، بغض النظر عن حالة التطعيم. يجب  ●
 .أن تكون األقنعة مناسبة تماًما وتغطي أنفك وفمك

 .ابق في المنزل عندما تشعر بالمرض ●

 .تجنب االزدحام واألماكن سيئة التهوية ●

 .اغسل يديك كثيًرا لمدة 20 ثانية على األقل ●

ً  السعال والعطس ●  .غط 

 .اخضع للفحص إذا كانت لديك أعراض. ابحث عن خيارات االختبار هنا ●

 االتصال جهات بعزل فقم ، إيجابية COVID-19 اختبار نتيجة كانت إذا ●

 .هنا المعلومات من مزيد على اعثر. االنتشار لوقف وإبالغها بك الخاصة

●  
 


