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 مدیر اإلعالم العام                                                                                                                     2021أیار/مایو  13

 مقاطعة ألمیدا قسم الصحة العامة                                                                                                
                     eoc-pio@acgov.org 

 عاماً.  15-12اآلمنة والفعّالة لألطفال بعمر   19- لقاحات كوفیدالموافقة اآلن على 
 توفر مقاطعة ألمیدا أیاماً للعائلة وزیاراٍت دون موعد مسبق لألحیاء ذات األولویة. 

ومركز     )ACIP( اللجنة االستشاریة لممارسات اللقاح التابعة لمركز مكافحة األمراض والوقایة منھاأیار/مایو، وافقت  12باألمس,  – مقاطعة ألمیدا، كالیفورنیا
على أنھ یمكن إعطاء لقاح فایزر بأمان لألطفال الذین یبلغون من العمر   مع إدارة األغذیة واألدویة  )WSSSR(    مراجعة السالمة العلمیة في الوالیات الغربیة

  .19- عاًما وما فوق، لمنع المرض الشدید والوفاة من مرض كوفید 12

مما یعني أن   عاماً فما فوق، مازالوا غیر ملقحین بالكامل.  16ألمیدا ، بعمر بالمئة من سكان مقاطعة   47في تجمعاتنا بینما  19-یستمر انتشار كوفید
كلما زاد   إن أخذ اللقاح یحافظ على صحة الناس ویساعدھم على حمایة اآلخرین. بسھولة. 19-الناس في مقاطعة ألمیدا یمكن أن یصابوا وینقلوا كوفید

  عدد األشخاص الملقحین، كلما كانت األمور أفضل.

ث كما  قال الطبیب نیكوالس موس، مسؤول الصحة في مقاطعة ألمیدا: "لقد ساعد تلقیح األطفال في القضاء على العدید من األمراض في عالمنا الحدی 
ایة التي  "إن توسیع أھلیة لقاح كوفید لیشمل األطفال األصغر سناً تعني أننا قادرون على زیادة حجم الحم سیساعدنا في القضاء على جائحة كوفید".

 تتمتع بھا مجتمعاتنا من ھذا الفیروس القاتل". 

 أین یمكنني اآلن تلقیح طفلي؟ 

 اللقاح متاٌح عند بعض مقدمي الخدمة فوراً،  وسیصبح متاحاً عند اآلخرین قریباً. 

للعثور على العیادات والصیدلیات التي تقدم لقاح فایزر والتي لدیھا مواعید مفتوحة للمرضى الذین  MyTurn.CA.govالموقع  قم بزیارة   •
  عاًما وما فوق. 12یبلغ عمرھم 

 سنة. 15و 12اتصل بمقدم الرعایة الصحیة لمعرفة متى سیبدأ بتلقیح األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •

ً  8الجمعة،   ىالثالثاء إلمن  (بالسیارة فقط): ستانفورد لصحة األطفال أرض المعارض في مقاطعة ألمیدا، •   مساءً  4:30-صباحا

أیار/مایو.    13عاماً یوم الخمیس  15و  12سیبدأ بتلقیح األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین ) BCHOمستشفى بینیوف لألطفال في أوكالند ( •
في   19-سنة، مؤھلون للحصول على التطعیم ضد مرض كوفید 21و 12كافة األطفال والشباب في المجتمع، الذین تتراوح أعمارھم بین 

)BCHO.(  

إعطاء اللقاحات في مركز العیادة  یتم  سنة برفقة أحد الوالدین أو مقدم رعایة. 17و 12یجب أن یكون المرضى الذین تتراوح أعمارھم بین 
ً  9:00إلى الجمعة  أوكالند االثنین  الثاني الشارع  BCH52 747أوكالند الخارجیة في   قد تتم إضافة مواعید یوم السبت   مساءً  4:00 -صباحا

  الحقًا.

صباًحا إلى   7االثنین إلى السبت من ، من 1196-514)  415لتحدید الموعد، یجب على المرضى أو مقدمي الرعایة االتصال على الرقم (
 وانتظر على الخط للتحدث مع عامل المقسم الذي سیحدد لك موعداً.    2حدد الخیار  مساًء. 5صباًحا إلى  8مساًء، ویوم األحد من  7

كما  .بدءاً من العشرین من أیار/مایوفي تقدیم لقاح فایزر في أیام العائلة،  (PODs(  سوف تبدأ نقاط التوزیع المجتمعیة في مقاطعة ألمیدا •
 یمكن لآلباء أو األوصیاء أو مقدمي الرعایة تحدید موعد ھنا: عاماً فما فوق. 18& جونسون ألّي شخص یبلغ  لقاح جونسونیتوفر 
nupsig-vax-https://www.primarybio.com/r/alco   4-208-510أو باالتصال على الرقمVAX (4829.(  

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0512-advisory-committee-signing.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://myturn.ca.gov/
https://forms.stanfordchildrens.org/service/covid-19-vaccination/covac.jsp
https://forms.stanfordchildrens.org/service/covid-19-vaccination/covac.jsp
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup


 

 

 

 18یستطیع األشخاص بعمر  مایو. 17نشجع على تحدید المواعید، حیث یفتح باب التسجیل المسبق لھذه األیام للقاح فایزر یوم اإلثنین، 
  عاماً فما فوق اختیار نوع اللقاح الذي یریدون أخذه.

  مسبق ترك لخدمة السكان المقیمین في المجتمعات المحلیة المجاورة في كل موقع. ھناك عدد محدود من الزیارات دون موعد 

o :مساء   7 -مساء  3أیام الخمیس،  كنیسة ألین تیمبل المعمدانیة في دیب إیست أوكالند 
o :مساء  7 -مساء  3أیام الخمیس،  صالة األلعاب الریاضیة في مدرسة فریمونت الثانویة في حي فروتفیل في أوكالند 
o :مساء  7 -مساء   3أیام الخمیس،  مدرسة ھایوارد للبالغین 
o :مساء 7:30 -مساء   4:30أیام الجمعة،  مدرسة دیكوتو القدیمة في مدینة یونیون 

ً   الحضور ویفضل الموعد تسجیل عند الوصي أو  الوالدین أحد من  كتابیة  موافقة على الحصول یجب   التلقیح. عند الوصي أو  لألھل شخصیا
 . القاصرین بموافقة المرتبطة والبرتوكوالت للتوثیق الوالیة  توصیات اتباع  یتم أن  ألمیدا  مقاطعة عتتوقّ 

 / https://www.cityofberkeley.info/vaccineعلى ویب للحصول على معلومات حول توفر اللقاح:  موقع مدینة بیركليقم بزیارة   •

  عاًما وما فوق، بغض النظر عن حالة اإلقامة أو الھجرة. 12مجانًا للجمیع بعمر  19-اللقاحات كوفیدتتوفر 

التي   ویجري حالیا التخطیط اإلضافي لتلقیح الشباب في مقاطعة ألمیدا وتوسیع نطاقھ باالتصال مع الشركاء في التعلیم وطب األطفال، والمنظمات
   تخدم الشباب.

في األحیاء ذات األولویة والتي كانت  ھدفنا ھو تقلیل الحواجز التي تحول دون الوصول إلى األطفال المؤھلین وأسرھم كلما أمكن ذلك، وخاصة 
 .  19-األكثر تضررا من كوفید

 bit.ly/AlCoSignUpرة أو زیا  4VAX (510-208-4829)-208-510بالرقم نحث سكان مقاطعة ألمیدا الذین لم یأخذوا اللقاح بعد أن یتصلوا 
signup-vax-https://www.primarybio.com/r/alco(.باإلضافة لتوفر الزیارات دون موعد مسبق.  ) لتحدید موعد 

لت الدكتورة كاثلین كالنون، المدیرة الطبیة لوكالة خدمات الرعایة الطبیة  "ھذه ھي المرحلة التالیة من التلقیح والخطوة التالیة نحو الحیاة الطبیعیة"، قا
 “"ال ینبغي أن نفقد زخم جھودنا في الوصول لكل ساكن بفرصة الحصول على اللقاح .19- في مقاطعة ألمیدا والمسؤولة السریریة للقاح كوفید 

 faq#children-19.acgov.org/vaccines-https://covid وزیارات األطفال  19-لمزید من المعلومات عن لقاح كوفید

### 

https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#children

