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  19-ح كوفیدلقا - اعالن مھم
 2020دیسمبر  1تم التحدیث بتاریخ: 

 الرسائل الرئیسة

تصنیع لقاحات متعددة في الوالیات المتحدة، وقد تبدأ إدارة األغذیة واألدویة األمریكیة بإعطاء اإلذن   یتم تطویر •
التي تم جمعھا من وباستخدام اللقاحات في منتصف شھر دیسمبر، بناًء على األدلة العلمیة حول سالمتھا وفعالیتھا 

 خالل التجارب السریریة الكبیرة.
 في البدایة مع زیادة التصنیع والتوزیع. ةمحدودكمیة  الكاحد أو أكثر، سیكون ھنبمجرد الموافقة على لقاح و •
سیكون قادًرا في النھایة على الحصول علیھ، سیتم تخصیص الجرعات  تلقي اللقاحعلى الرغم من أن كل من یرید  •

لین األساسیین اآلخرین، األولیة للفئات السكانیة الحرجة، بما في ذلك العاملین في مجال الرعایة الصحیة، والعام
واألشخاص األكثر عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة، مثل كبار السن وذوي الصحة األساسیة الشروط، على النحو 

 والوالیة . الذي یقرره المسؤولون الفیدرالیون 
مخصصاً   2021سیكون التخصیص األولي محدوًدا، مما یعني أنھ سیكون على األقل في الربع األول من عام   •

 لمجموعة المستوى األول من الفئات ذات األولویة.  
، سیتمكن األشخاص من الحصول على التطعیم في مكاتب األطباء والصیدلیات 2021مع زیادة توافر اللقاح في عام  •

 ھا من المواقع "المعتادة". والمستشفیات وغیر
سیحصل كل متلقي للقاح على بطاقة تحتوي على معلومات حول اللقاح الذي تلقوه، وسیتم تسجیل الجرعات التي یتم  •

، سجل التحصین الحكومي، بحیث یمكن لمقدمي اللقاحات والمتلقین ضمان حصولھم على  ImmTrac2إعطاؤھا في 
 الجرعة الثانیة الصحیحة. 

اللقاحات   راكزاللقاح مجانًا من قبل مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا وسیتم شحنھ مباشرةً إلى م سیتم توفیر •
 جنبًا إلى جنب مع اإلمدادات الالزمة إلدارتھ، مثل المحاقن واإلبر وما إلى ذلك.  

األقنعة، وممارسة التباعد  حتى عندما تكون اللقاحات متاحة، سیحتاج الناس إلى اتخاذ احتیاطات مثل ارتداء  •
حیث یتم تطعیم الناس ونعرف المزید عن المناعة   19-االجتماعي وغسل الیدین للمساعدة في وقف انتشار كوفید

 التي تنتجھا اللقاحات.

 إدارة الصحة في ھیوستن 

وغیرھا من تقوم إدارة الصحة في ھیوستن باالستفادة من مكاتب األطباء في ھیوستن والصیدلیات والمستشفیات  •
، مع التركیز في مناطق وزارة الصحة في والیة تكساس 19-للقاح كوفیدالمواقع "المعتادة" لتكون الجھات الموفرة 

 افیة ذات التغطیة غیر الكافیة.  الموصى بھا والمناطق الجغروعلى المجموعات ذات األولویة 
وما إلى ذلك لمقدمي اللقاحات عبر إدارة   ImmTrac2یتوفر التثقیف حول التعامل مع اللقاح وتخزین اللقاح و  •

 الصحة في ھیوستن. 
ستراقب إدارة الصحة في ھیوستن تلقي اللقاح لتحدید الفجوات المحتملة ونشر استراتیجیات مستھدفة لضمان توفر   •

    المتوفر. جمیع سكان ھیوستن، بناًء على اللقاحاللقاح ل
، حیث تقدم اللقاح في مراكزھا الصحیة ومراكز للقاح كمزود ھا المھمستعمل إدارة الصحة في ھیوستن في دور •

 خرى لضمان إتاحة اللقاح لجمیع سكان ھیوستن، حسب الحاجة. ألاستراتیجیات واالالخدمات المتعددة 

 

https://www.dshs.texas.gov/coronavirus/immunize/provider-information.aspx

