
 

   اآلن متوفرة المحدثة التطعيم معلومات لوحة
 

 .  COVID-19، أطلقت وزارة الصحة نسخة محدثة من لوحة معلومات التطعيم ضد Fairfaxإلظهار سير عملية التطعيم في المنطقة الصحية بمقاطعة 
 

 تشمل التحديثات ما يلي: 
 

 الصحية؛ Fairfaxالُمعطاة لسكان منطقة   COVID-19إجمالي جرعات لقاح  •

 العدد الكلي للجرعات المعطاة حسب تاريخ التطعيم؛ •
 عدد ونسبة السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل؛   •
 عدد ونسبة السكان الذين تلقوا اللقاح بشكل كامل؛  •
 سير عملية التطعيم حسب الفئة العمرية، بما في ذلك المراهقين؛   •
 (.  VAMSبيانات الساللة والعرق بين السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل وجدولوا / سجلوا من خالل نظام إدارة اللقاحات ) •

 
 

 لوحة معلومات التطعيم 
 

 
ومدينتي  Fairfax. تشمل البيانات مقاطعة Virginiaالتابع لوزارة الصحة في  Virginiaجميع بيانات التطعيم مأخوذة من نظام معلومات التحصين في 

Fairfax وFalls Church تختلف األرقام عن لوحة معلومات وزارة الصحة في .Virginia نفصل.  ألن بيانات تلك الواليات القضائية معروضة بشكل م 
 

من اللقاح.  تعرض الصفحة الثانية من لوحة المعلومات سير عملية التطعيم حسب الفئة العمرية وتتضمن عدد السكان الذين تلقوا جرعة واحدة على األقل  
حيث تم التصريح مؤخًرا بإعطاء   عاًما كإحدى الفئات العمرية، لعرض التطعيم في فئة المراهقين 17و  12تتضمن البيانات األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 عاًما.   12لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  Pfizerلقاح 
 



 

 
( ونظام جدولة المواعيد عبر VAMSتقدم الصفحة الثالثة لقطة محدودة لبيانات الساللة والعرق التي يتم إعداد تقارير بها من خالل نظام إدارة اللقاحات )

بالمائة تقريبًا من  30والعديد من العيادات الشريكة. على الرغم من أن هذه البيانات ال تشمل سوى   Fairfaxصحة بمقاطعة اإلنترنت الذي تستخدمه وزارة ال

   الصحية، فإننا نستخدم البيانات لتقييم وإبالغ استراتيجية المساواة في اللقاحات التابعة لوزارة الصحة.  Fairfaxجميع األشخاص الذين تم تطعيمهم في منطقة 
 

 
 

 
 



 

 مجانًا اليوم   COVID-19احصل على لقاح 
 

   مضى.  وقت  أي  من  أسهل اآلن  الصحة وزارة عيادة في  COVID-19 لقاح  على الحصول  أصبح
  (. VAMS) اللقاحات  إدارة نظام للبدء في  )جدولة موعدك األول(  Schedule your first appointmentانقر فوق  .1
 . ابحث عن اللقاح حسب الموقع واختر التاريخ والوقت المناسب لك .2
 ستحتاج إلى تقديم بعض معلومات االتصال حتى تتمكن من إنشاء حساب أو التأكيد كضيف.  أكد موعدك.  .3

 الصحة.  وزارة  بلقاحات  الخاص الويب موقع التفاصيل، تفضل بزيارة لمزيد من
 

  Lord & Taylorمساًء الموجود في فندق  4صباًحا حتى  9للتطعيم من اإلثنين إلى السبت، من الساعة   Tysonsمجتمع تتوفر مواعيد الحضور في مركز 

 .  Tysons Corner Center, McLean, VA 22102 7950السابق في  

 
 .  vaccines.govبزيارة   للحصول على معلومات بخصوص مقدمي اللقاحات اآلخرين، بما في ذلك محالت البقالة والصيدليات والرعاية العاجلة، تفضل 

 
 ، تفضل بزيارة  Fairfaxفي مقاطعة   COVID-19لمزيد من المعلومات حول لقاحات  

7404-324-coronavirus/vaccine or call 703-https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel  . 
 

https://guest.vams.cdc.gov/?jurisdiction=FX
https://guest.vams.cdc.gov/?jurisdiction=FX
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine%20or%20call%20703-324-7404

