
 

تدابير السالمة بالمدرسة أثناء 

 (19-كوفيد)جائحة فيروس كورونا 
 

 

 

تحديثات إرشادات الصحة العامة المتعلقة بجائحة فيروس  

 ( 19-كوفيد)كورونا 
 

، أصدرت إدارة الصحة العامة 2022مارس  12في 

كاليفورنيا   إلرشادات  (  CDPH)في  جديدًا  تحديثًا 

كوفيد بجائحة  المتعلقة  العامة  للمدارس   19- الصحة 

ية  من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر بوال

فيما .  كاليفورنيا التغييرات  بعض  التحديثات  تتضمن 

يتعلق بارتداء الكمامات والتوصيات الخاصة بالحجر 

ثمة .  الصحي األساسية،  اإلرشادات  إلى  فباإلضافة 

المجموعات  تعقب  نهج  التحديثات على  بعض  أيًضا 

في    19- للطالب المعرضين لإلصابة بفيروس كوفيد

رياض   من  المدارس  الصف  بيئات  وحتى  األطفال 

 . الثاني عشر

على  مساعدتنا  تواصل  المستمرة  األبحاث  إن 

كوفيد لفيروس  أعمق  لفهم  وتستمر .  19- الوصول 

التركيز على  في  لهذه اإلرشادات  المبادئ األساسية 

إبقاء جميع المدارس من رياض األطفال إلى الصف 

الثاني عشر مفتوحة بما يضمن سالمة وأمان جميع 

اإلجراءات  من.  األطفال مراعاة  مع  التعليم  عودة  ذ 

االحترازية الشخصية، تمكنت مدارس كاليفورنيا من  

كورونا   فيروس  من  موجتين  ( 19- كوفيد)مواجهة 

األجل  طويلة  الوقاية  إلى  متطلعة  قدًما،  والمضي 

والمسؤولية الجماعية لتحقيق بيئة مدرسية آمنة لكل  

التخف  تدابير  التالية من  المرحلة  يف من  طالب خالل 

 . المخاطر

داخل  العدوى  انتقال  من  التخفيف  بهدف  لذا، 

 المدارس، فإنه من الضروري االستمرار في تنفيذ 
بما يشمل  .  نهج متعدد المستويات

ال   -  ذلك المثال  سبيل  على 

كوفيد  - الحصر لقاحات  -تحديث 

والتزام 19 الكمامات،  وارتداء   ،

بالمرض،   اإلصابة  حال  المنزل 

االختبارات عند الحاجة، وإجراء  

الهواء   جودة  تحسين  عن  فضالً 

. داخل فصول المنشآت المدرسية

في  العامة  الصحة  إدارة  تواصل 

 توصيات مراكز  كاليفورنيا تطبيق

منها   والوقاية  األمراض  على  ( CDC)السيطرة 

وستستمر (.  AAP)واألكاديمية األمريكية لطب األطفال  

كاليفورن في  العامة  الصحة  إرشادات إدارة  بمراجعة  يا 

للمدارس من   19- الصحة العامة المتعلقة بفيروس كوفيد

 . رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر بشكل منتظم

الكمامات  يظل   من  ارتداء  التخفيف  تدابير  أكثر  من 

انتقال  من  الحد  على  ويعمل  وبساطة  فاعلية  المخاطر 

مارس، تحولت    12لذا، فاعتباًرا من . 19- فيروس كوفيد

من   الكمامات  استخدام  أهمية  إلى  "  مطلوبة"درجة 

وقبل هذا التغيير، قدم الدكتور مارك  ".  موٍص بها بشدة"

المحدثة  اإلرشادات  إلى  يشير  الذي  أدناه  الجدول  غالي 

كاليفورنيا والية  في  الكمامات  أفضل    تتمثل  .  الرتداء 

في األنواع عالية الجودة ذات المقاس المالئم   الكمامات  

أن   المواصفات  هذه  شأن  من  إن  حيث  الجيدة؛  والتنقية 

توفر الحماية المثلى للشخص نفسه الذي يرتدي الكمامة 

مثال مصدر  أنها  إلى  حماية  باإلضافة  أفضل  لتحقيق  ي 

به المحيطين  لألشخاص  العدوى  هذا  .  ومكافحة  وفي 

الوقت من أجل تحقيق أفضل حماية، توصي إدارة الصحة 

في مقاطعة  العامة  الصحة  في كاليفورنيا وإدارة  العامة 

في  (  SCPH)ساكرامنتو   الكمامة  ارتداء  بمواصلة  بشدة 

لحماية   المدارس  داخل  المغلقة  الطالب األماكن 

 . والموظفين على أفضل وجه

ستدخل تحديثات إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا  

 : أبريل 6حيز التنفيذ في 
Dhttps://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DC

 -22-2021-Guidance-12-19/K-Pages/COVID C/
Year.aspx-School 

 األدوات والنصائح
وآخر التحديثات للبقاء 

آمنًا بالمدرسة أثناء 

 جائحة فيروس كورونا
 

 7النشرة اإلخبارية العدد 

 : في هذا اإلصدار

 نهج تعقب المجموعات
 19-اختبارات فيروس كوفيد

متالزمة االلتهاب متعدد األجهزة 

 ( MIS-C)لدى األطفال 
 اللقاحات الالزمة للشباب

 الجرعات الُمعززة
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/masking%20for%20kids/masking-for-kids.pdf
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https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/K-12-Guidance-2021-22-School-Year.aspx


 

تتبع المخالطين على مستوى 

 المجموعات 
في يناير، طرحت إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا مفهوم تتبع  

وآنذاك، بادرت اإلدارة بتشجيع  .  المخالطين على مستوى الجماعات

.  بالحجر الصحي  المدارس على دراسة هذه االستراتيجية الخاصة

األطفال   رياض  من  المدارس  إرشادات  من  إصدار  أحدث  وفي 

في  العامة  الصحة  إدارة  شجعت  عشر،  الثاني  الصف  وحتى 

كاليفورنيا المدارس بشدة على بدء االنتقال إلى استراتيجية التتبع  

المجموعات مستوى  على  .  على  السيطرة  مركز  يعد  لم  حيث 

الشا(  CDC)األمراض   بالبحث  تتبع يوصي  ونهج  للحاالت  مل 

ويوصي المركز بتنفيذ تدابير التخفيف  .  المخالطين في بيئة المدرسة

من المخاطر المناسبة باإلضافة إلى التبليغ بشكل واسع النطاق عن 

بفيروس كوفيد تعرض محتمل لإلصابة  الركائز   . 19- أي  وتشمل 

 : الثالث األساسية لنهج تتبع المجموعات ما يلي

الطالب الذين  (  ساعة  24خالل فترة زمنية مدتها  )إخطار   •

دقيقة بشكل إجمالي تراكمي في مجال    15قضوا أكثر من  

(  على سبيل المثال، الفصل الدراسي)هوائي داخلي مشترك  

خالل فترة تعرضهم   19- مع شخص مصاب بفيروس كوفيد

 . للعدوى

بغض النظر - يجب أن يخضع الطالب المعرضون لإلصابة   •

 (19- كوفيد)عما إذا كانوا تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا 

كورونا    -  فيروس  اختبار  إجراء  (  19- كوفيد)إلجراء  مع 

أيام بعد    5- 3اختبار تشخيصي واحد على األقل في غضون  

أصيبوا   قد  يكونوا  لم  ما  مصاب،  لشخص  مخالطة  آخر 

 . يوًما 90خالل آخر ( 19- كوفيد)نا بفيروس كورو 

المشاركة  • في  المخالطون  الطالب  يستمر  أن  الممكن  ومن 

في جميع جوانب التعليم من رياض األطفال حتى الصف  

الثاني عشر بالمدرسة، بما في ذلك األنشطة الرياضية وغير  

الروتينية، في حالة ما لم تظهر عليهم أية أعراض أو إذا لم  

 . إيجابية 19- إلصابة بكوفيدتكن نتائج تحليل ا

الثانية من مجموعة االختبارات   الجولة 

تجرى   التي  كورونا  لفيروس  المجانية 

 بالمنزل 
يطلب  • أن  المتحدة  الواليات  في  بيت  كل  يستطيع  اآلن، 

كوفيد لفيروس  مجانية  إضافية  اختبارات  من   19- أربعة 

من برنامج وزارة   المنزل، وعلى مدار الجولة الثانية من

البريدية    الصحة والخدمة  األمريكية  اإلنسانية  والخدمات 

إلى  االختبارات مباشرة  تُرسل  بحيث  المتحدة؛  للواليات 

وفي الوقت الحاضر،  .  عنوانك من خالل الخدمة البريدية

حتى   االختبارات  طلب  على  كاليفورنيا  سكان  نشجع 

يرجى زيارة الموقع .  يحصلوا عليها متى احتاجوا إلى ذلك

ل المتحدة  اإللكتروني  بالواليات  البريدية   ( USPS)لخدمة 

   . لطلب تلقي االختبارات

https://www.covid.gov/tests 
 

 

الختبارات   المختلفة  األنواع  هي  ما 

-الكشف عن اإلصابة بفيروس كوفيد
 ؟ 19

 (PCR)اختبار التفاعل المتسلسل للبوليميراز 
ويُعد االختبار األكثر حساسية الستكشاف الفيروس  •

 . المتاح حاليًا
 . يجري تحليله في المختبر •
في غضون   • النتائج  تظهر  ما  . ساعة  72- 24عادة 

لذا، اتبع اإلجراءات االحترازية كما لو كنت إيجابيًا 

 حتى تتلقى نتائجك
 

 المستضد السريع اختبار 
يتميز هذا االختبار بأنه يفيد في الحصول على نتائج  •

أسرع عند الشعور بالمرض أو اللجوء إليه كإجراء 

 . وقائي قبل التجمعات
أقل حساسية الكتشاف الفيروس من اختبار التفاعل  •

للبوليميراز   أجريت (.  PCR)المتسلسل  إذا  حيث 

عندما يوجد  االختبار خالل أول يومين من العدوى  

فقد ال يكتشف   بشكل محدود،  في جسمك  الفيروس 

بالفيروس اإلصابة  عليه  .  االختبار  يطلق  ما  وهذا 

خاطئة"نتيجة   الذي  ".  سلبية  االختبار  يظهر  فقد 

لإلصابة   إيجابيًا  أنت  بينما  سلبية  نتائج  أجريته 

األعراض  .  بالفيروس استمرت  ما  إذا  حال  لذا، 

 . بارلديك، فمن األفضل إعادة االخت
 . دقيقة 15تظهر النتائج في أقل من  •
االختبار   • أدوات  باستخدام  بالمنزل  إجراؤه  يمكن 

 المعدة لالستخدام المنزلي 
 

خاصة إذا كنت من  - إذا كنت تعاني من أعراض تزداد حدة  

ومعرض  مزمنة  مرضية  حاالت  من  تعاني  أو  السن  كبار 

كورونا   بفيروس  اإلصابة  فيجب    - الحاد (  19- كوفيد)لخطر 

يك استشارة مقدم الرعاية الصحية بغض النظر عن نتائج  عل

 . االختبار
 

 
 
 
 

 
 

يرجى االستعانة بالرابط التالي لمعرفة  

مواقع االختبارات المجانية في مقاطعة  

 : ساكرامنتو 
 -https://www.saccounty.net/COVID
 -19/Pages/Symptom

Screening_MobileTestingSite.aspx 

 2 الصفحة

https://www.covid.gov/tests
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx
https://www.saccounty.net/COVID-19/Pages/Symptom-Screening_MobileTestingSite.aspx


 

 

متالزمة االلتهاب متعدد األجهزة لدى 

 ( MIS-C)األطفال 
امة في كاليفورنيا، يمكن أن يصاب األطفال  وفقًا إلدارة الصحة الع

عاًما بمتالزمة االلتهاب    21والمراهقون الذين تقل أعمارهم عن  

، وهو مرض نادر ولكنه خطير، وذلك (MIS-C)متعدد األجهزة  

 . 19- أسابيع بعد إصابتهم بفيروس كوفيد 8لفترة تمتد إلى 

األجهزة   متعدد  االلتهاب  بمتالزمة  اإلصابة  أعراض  لدى تشمل 

المتواصلة  األطفال   من  الحمى  عرض  من  أكثر  إلى  باإلضافة 

 : األعراض التالية

 ( بالمعدة)ألم بطني  •
 تقيؤ  •
 إسهال  •
 طفح جلدي •
 احتقان بالعين واحمرار شديد •
 الدوخة أو الدوار •

االلتهاب  بمتالزمة  لإلصابة  الخطيرة  األعراض  بعد  توجد  كما 

رعاية طبية فورية  متعدد األجهزة لدى األطفال والتي تحتاج إلى  

 : وهي كما يلي

 صعوبة التنفس  •
 ألم أو ضغط في الصدر ال يهدأ وال تقل حدته  •
 أعراض مستجدة للتشوش واالرتباك •
 عدم القدرة على االستيقاظ أو األرق وعدم النوم  •
حدوث تغيير بلون الجلد كأن يصبح شاحبًا أو رماديًا أو   •

ألظافر  يميل إلى الزرقة وكذا إذا تغير لون الشفاه أو ا

 (وذلك مقارنة بلون كل بشرة)

األجهزة   متعدد  االلتهاب  بمتالزمة  المصابون  األطفال  يتعرض 

الجسم   من  مختلفة  أجزاء  في  التهيج  أو  التهاب  أنظمة )"لحدوث 

الجسم بعد  "(  أعضاء  أسابيع  ثمانية  إلى  تصل  فترة  خالل  وذلك 

الحادة  التنفسية  بالمتالزمة  المرتبط  كورونا  بـفيروس  إصابتهم 

وقد يحدث هذا االلتهاب سواء  (. SARS-CoV-2)  2الشديدة النوع  

. أم ال  19- كان الطفل يعاني من أعراض اإلصابة بفيروس كوفيد

تتأثر  قد  التي  الجسم  أعضاء  تشمل  أن  الممكن  بمتالزمة    ومن 

األجهزة متعدد  والجلد :  االلتهاب  والمخ  والكلى  والرئتين  القلب 

ولما كانت هذه اإلصابات  . أو أعضاء الجهاز الهضمي/ والعينين و

التنفسية   بالمتالزمة  المرتبط  فيروس كورونا  ناجمة عن اإلصابة 

واإلصابة بمتالزمة االلتهاب متعدد األجهزة   2الحادة الشديدة النوع  

طفال تُعد من الحاالت الحديثة؛ حيث جرى تسجيلها ألول  لدى األ

أبريل   في  والمراهقون   . 2020مرة  األطفال  يصاب  أن  يمكن 

- بمتالزمة االلتهاب متعدد األجهزة أثناء اإلصابة بفيروس كوفيد

أو بعده، وتتمثل طريقة الحماية المثلى من اإلصابة بمتالزمة    19

اءات يومية حثيثة بهدف منع االلتهاب متعدد األجهزة في اتخاذ إجر

وتشمل  .  في منزلك وبداخل مجتمعك ككل  19- انتشار فيروس كوفيد

. 19- هذه اإلجراءات إعطاء األطفال لقاح للوقاية من فيروس كوفيد

لدى  االلتهاب متعدد األجهزة  بمتالزمة  بعالمات اإلصابة  لإللمام 

 األطفال ومعرفة مزيد من التفاصيل، يرجى زيارة الصفحة ذات

بوالية  العامة  الصحة  إلدارة  اإللكتروني  الموقع  عبر  الصلة 

 : كاليفورنيا

 

متعدد   االلتهاب  متالزمة  مرض  صفحة  على  االطالع  يفوتك  ال 

األطفال لدى  متعدد و  األجهزة  االلتهاب  متالزمة  بيانات  صفحة 

األطفال لدى  متعدد   األجهزة  االلتهاب  متالزمة  عالمات  منشور 

األسئلة الشائعة حول متالزمة االلتهاب متعدد     األجهزة لدى األطفال

األطفال لدى  يتعلق  و  (FAQ)  األجهزة  فيما  االتصال  وسائل 

األطفال لدى  األجهزة  متعدد  االلتهاب  أدوات    بمتالزمة  مجموعة 

 مكافحة فيروس كورونا 

كوفيدإن   فيروس  مكافحة  مؤكدة    19- لقاحات  فاعلية  وذات  آمنة 

المتاحة لكل   19- إننا نوصي بشدة باإللمام بلقاحات كوفيد. ومجانية

العمر   يبلغ من  فما فوق  5شخص  استكمال  .  سنوات  ذلك  ويشمل 

يكون   عندما  تنشيطية  جرعة  تلقي  عن  فضالً  األولية  الجرعات 

ذلك شروط  ومستوفيًا  مؤهالً  إعطاء  يم.  الشخص  يساعد  أن  كن 

المعرضين لخطر متزايد  أفراد األسرة  في حماية  اللقاح لألطفال 

بفيروس كوفيد إذا ما أصيبوا  بشدة حال  ذلك  19- للمرض  ، ومن 

على سبيل المثال أفراد األسرة من كبار السن أو أولئك الذين يعانون 

الشديدة أو  المعتدلة  المناعة سواء  نقص  على  .  من حاالت  عالوة 

يمكن أن يساعد في حماية أفراد األسرة من صغار السن غير  ذلك، 

 . المؤهلين بعد لتلقي اللقاح بعد اإلصابة بفيروس كورونا
في   بقاء األطفال  يساعد على  أن  الممكن  اللقاح من  تلقي  أن  كما 

الجماعية األنشطة  في  بأمان  والمشاركة  وجدير  .  المدرسة 

لقاح   أن  لألطفال    معتمد  Pfizer – BioNTechبالمالحظة 

بين   أعمارهم  تتراوح  الذين  وتمت    15و  5والمراهقين  عاًما 

 . 17  – عاًما 16الموافقة عليه للشباب البالغين 

حسب الفئة العمرية  19- تختلف جرعة لقاح مكافحة فيروس كوفيد

 . للشخص في يوم تلقي اللقاح

عاًما أو أكثر   12ويتلقى المراهقون الذين تبلغ أعمارهم   •

 ي يحصل عليها البالغون نفس الجرعة الت
بين   • أعمارهم  تتراوح  الذين  سنوات   5ويتلقى األطفال 

 . سنة نصف جرعة 11و
o    لقاح على    Pfizer - BioNTechيحتوي  لألطفال 

للبالغين  المقدم  اللقاح  مثل  النشطة  المكونات  نفس 

 +. 12والشباب فوق سن 

يجب تلقي جرعة ثانية من اللقاح بعد ثالثة أسابيع من  •

 . الجرعة األولى

مكافحة   لقاح  أن  ثبت  السريرية،  التجارب  نتائج  إلى  وباالستناد 

كوفيد لألطفال  19- فيروس  وفعال  جميع .  آمن  تزال  ال  أنه  كما 

 . اللقاحات تخضع لمراقبة صارمة

نادًرا ما عانوا باإلضافة إلى أن األشخاص الذين تلقوا اللقاح  •

صحية آثار  كوفيد  من  لقاح  تلقي  عن  لمعرفة  .  19- ناتجة 

، يرجى زيارة الموقع 19- المزيد حول سالمة لقاحات كوفيد

 : اإللكتروني التالي

•  -https://www.cdc.gov/coronavirus/2019
 -of-ncov/vaccines/safety/safety

vaccines.html 
قد يعاني األطفال من آثار جانبية مثل األلم والتورم في موقع   •

وهذه األعراض يجب .  الحقن أو الصداع والقشعريرة والحمى

 أن تنتهي في غضون أيام قليلة. 
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 مواعيد تلقي اللقاح والجرعة التنشيطية 
 

عاًما أو أكبر  12يجب أن يحصل األفراد الذين تبلغ أعمارهم 

لقاح   من  الثانية  الجرعة  تلقوا  أشهر   5منذ  "  فايزر"والذين 

هم   من  أو  األقل،  على  تلقوا   18ماضية  ممن  أكبر  أو  عاًما 

لقاح   من  الثانية  ماضية  "  مودرنا"الجرعة  أشهر  منذ خمسة 

لقاح   أخذوا  أو  األقل،  على  منذ شهرين ماضيين،    J&Jعلى 

وال ينصح بعد بتلقي جرعات .  التنشيطية المعززة   جرعتهم

 . عاًما 11و 5تنشيطية لألطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 

 

التالي اإللكتروني  الموقع  بزيارة  تفضل  موعد،  : لتحديد 

MyTurn.ca.gov  .  يمكن ألي شخص مستوفي شروط هنا، 

تلقي اللقاح بوالية كاليفورنيا تحديد مواعيد مجانية والحصول 

 إذا كنت ترغب .  على معلومات إضافية حول الموارد المتاحة

في عرض عناوين عيادة تلقي اللقاح المكافح لإلصابة بفيروس 

إلى  فانتقل  ساكرامنتو،  مقاطعة  في  المنبثقة  :  كورونا 

https://dhs.saccounty.gov/PUB/Pages/Vaccina 

Locations.aspx-Clinic-tion  .  وفي هذا الوقت، تقدم بعض

حسب  )دوالًرا    50دوالًرا أو    25األماكن بطاقات هدايا بقيمة  

 . لألفراد الذين يتلقون الجرعة األولى أو الثانية( الموقع

 

األشخاص  لماذا يتعين على بعض  

 تلقي جرعة تنشيطية ثانية؟ 
قام مركز مكافحة األمراض والوقاية 2022مارس    29في    ،

منها بتحديث إرشادات الجرعة التنشيطية لتوسيع نطاق أهلية  

للقاح ثانية  تنشيطية  على جرعة  للحصول  األشخاص  .  بعض 

عاًما    50واآلن، بوسع األشخاص البالغين الذين تبلغ أعمارهم  

وبعض أكثر  تلقي    أو  المناعة  نقص  من  يعانون  الذين  األفراد 

إنتاج   من  ثانية  تنشيطية   4بعد  "  مودرنا"أو  "  فايزر"جرعة 

األولى   التنشيطية  الجرعة  تلقي  من  األقل  على  سواء )أشهر 

أو   مودرنا  أو  فايزر  إنتاج  من  التنشيطية  الجرعة  هذه  كانت 

 (. جونسون آند جونسون

الذين يعانون من حاالت صحية وبخاصة أولئك  - إن كبار السن 

أجهزة    - مزمنة في  ضعف  من  يعانون  الذين  األشخاص  وكذا 

بفيروس   الحادة  اإلصابة  لخطر  عرضة  األكثر  وهم  المناعة 

المرجحين (.  19- كوفيد)كورونا   أولئك  بين  من  فإنهم  لذلك، 

 . لالستفادة من الحماية اإلضافية للجرعة التنشيطية الثانية

ميكرون مؤخًرا أكد على أهمية تلقي  كما أن ظهور متحور أو

للحماية   الوقاية  وتدابير  المتاحة  التنشيطية  والجرعات  اللقاح 

وال تزال لقاحات مكافحة    . 19  - من اإلصابة بفيروس كوفيد  

 تثبت 19- فيروس كوفيد

فاعلية كبيرة في الحد من خطر اإلصابة باألمراض الحادة والحاجة 

والوفاة المستشفيات  دخول  السيطرة تس.  إلى  مركز  توصيات  تند 

التنشيطية  (  CDC)على األمراض والوقاية منها   الجرعات  بشأن 

المعززة إلى أحدث البيانات، والتي تظهر أن الجرعات التنشيطية  

أوميكرون،   بمتحور  اإلصابة  من  الحماية  من  كبير  بشكل  تزيد 

لمكافحة  المثلى  الحماية  على  األشخاص  حصول  ضمان  بهدف 

 . وكذا األمراض الشديدة والوفاة 19- كوفيدالعدوى بفيروس 
 

إذا كنا بحاجة إلى تلقي جرعة تنشيطية،  

 فهل يعني ذلك أن اللقاحات ال تعمل؟ 

دوًرا فعاالً فيما (  19- كوفيد)تؤدي لقاحات مكافحة فيروس كورونا  

العالج  إلى  والحاجة  الشديدة  األمراض  من  بالوقاية  يتعلق 

أو حدوث   أن  .  الوفاةبالمستشفيات  تظهر  البيانات  أحدث  أن  كما 

متحور  ضد  الحماية  من  كبير  بشكل  تزيد  التنشيطية  الجرعات 

على  .  أوميكرون السيطرة  مركز  توصيات  أحدث  أن  عن  فضالً 

األمراض والوقاية منها بشأن تلقي الجرعات التنشيطية المعززة 

تساعد على ضمان حماية المزيد من األشخاص على مستوى جميع 

اء الواليات المتحدة بشكل أفضل ضد اإلصابة بفيروس كورونا  أنح

اإلصابة  (.  19- كوفيد) من  نفسك  لتقي  طريقة  أفضل  فإن  لذا، 

كورونا   والجرعات (  19- كوفيد)بفيروس  اللقاح  تلقي  في  تتمثل 

وبخاصة بالنسبة    - التنشيطية المعززة إذا كنت مستوفيًا للشروط  

ال اإلصابة  لخطر  عرضة  األكثر  كورونا  للفئات  بفيروس  شديدة 

، مثل كبار السن والذين يعانون من حاالت مرضية (19- كوفيد)

 . مزمنة
 

 هل لديك أسئلة تود طرحها؟ 
يمكن االتصال بالخط الساخن لمكافحة فيروس كورونا في مقاطعة  

ستجد موظفين للرد   . 2400-875 (916)ساكرامنتو على الرقم  

صباًحا إلى   8على استفساراتك من االثنين إلى الجمعة من الساعة  

إذا لم يكن أحد المتطوعين متاًحا للرد عليك، فيرجى ترك  .  مساءً   5

رسالة وسيعاود أحد األشخاص الرد على مكالمتك في أقرب وقت  

 . ممكن
 

بإرسال   التكرم  فيرجى  إلكتروني،  بريد  إرسال  تفضل  كنت  إذا 

 : األسئلة العامة حول فيروس كورونا إلى

COVID19@saccounty.net 

، يرجى إرسال بريد  19- إذا كانت لديك أسئلة متعلقة بلقاح كوفيد

 :   إلكتروني إلى

.netCOVID19vaccine@saccounty 

 

يمكنك زيارة الموقع 
 اإللكتروني التالي

HealthyChildren.org 

الخاص باألكاديمية األمريكية 

لطب األطفال لمعرفة المزيد 

من المعلومات للعائالت حول 

 19-لقاح كوفيد
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