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بدءيطرحيجرعةيمنشطةيثنائيةيالتكافؤيللذينيتزيديأعمارهميي
 عاًمايي18عني

 استفسارات اإلعالم 2022أيلول/سبتمبر   19

، يمكن حجز مواعيد لقاح كوفيد  21اعتباًرا من   ي   19-أيلول/سبتمبر
الُمنشط ثنائ 

ي 
ة بإعطاء اللقاح ف  ا.  21التكافؤ، مع المباشر

ً
 أيلول/سبتمبر أيض

ي التكافؤ ضد كوفيد
ي كندا عىل لقاح موديرنا سبايكفاكس ثنائ 

- بعد مراجعة علمية شاملة ومستقلة، وافقت وزارة الصحة ف 

19 Moderna Spikevax Bivalent COVID-19     تا المؤهلي   البالغي  فما فوق.  عاًما 18كجرعة ُمنشطة لسكان ألبر

ي التكافؤ إىل استجابة منا  19-يؤدي لقاح كوفيد
وس  ثنائ  عية أقوى ويوفر حماية إضافية ضد كل من أوميكرون وساللة فب 

 األصلية.  SARS-CoV-2المرتبط بالمتالزمة التنفسية الحادة الشديدة  2كورونا 

ة الموىص بها بي   الجرعات هي خمسة   ي التكافؤ. الفبر
ي اللقاح ثنائ 

تا الذين أكملو السلسلة األساسية مؤهلون لتلقر سكان ألبر

ة أو العدوى السابقة. أشهر عىل األ  قل من الجرعة األخب 

، عىل  ة زمنية مخترصة مدتها ثالثة أشهر )لألفراد الُمعرضي   لخطر المعاناة من نتائج وخيمة بشكل أكبر ي فبر
ُيمكن النظر ف 

ي األطول بي   الجرعات يؤدي إىل استجابة مناعية أفضل ضد عدوى كوفيد
ي   19-سبيل المثال(، ولكن الفاصل الزمن 

 النر

ة أطول.   من المتوقع أن تستمر لفبر

 أهليةياللقاح

تا البالغي      21بدًءا من   ، سيشمل المؤهلي   من سكان ألبر :   18أيلول/سبتمبر ي التكافؤ ما يىلي
ي اللقاح ثنائ 

 عاًما فما فوق لتلقر

o   ازينيكا وفايزر ي ذلك مزي    ج من لقاحات أسبر
ة  األشخاص الذين أكملوا أي سلسلة أولية، بما ف  وموديرنا، ولديهم فبر

ة أو آخر عدوى.   تبلغ خمسة أشهر عىل األقل منذ الجرعة األخب 

o   تلقوا الذين  منذ   األفراد  األقل  أشهر عىل  تبلغ خمسة  ة  فبر ولديهم  السابقة  المنشطة  الجرعات  أي عدد من 

ة أو آخر عدوى.   الجرعة األخب 

ي أو   19-من المتوقع أن يتوفر لقاح كوفيد
ي التكافؤ ف 

تا الذين ثنائ  ين األول/أكتوبر لسكان ألبر اخر أيلول/سبتمبر أو أوائل تشر

اوح أعمارهم بي     عاًما.  17و 12تبر
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 من أسبوع  
ً
ي التكافؤ لسكان مرافق الرعاية الجماعية   3باإلضافة إىل ذلك، اعتبارا

م المنشط ثنائ 
َّ
ين األول/أكتوبر، سُيقد تشر

، إىل جانب لقاح اإلنفلونزا.   للمسني  

 ديالتطعيميحجزيموع

ي الصيدليات المشاركة والعيادات الطبية المجتمعية، ومواقع معينة تابعة لهيئة الخدمات  
ستكون اللقاحات متوفرة ف 

تا.   ي ألبر
تا  الصحية ف  ي ألبر

عىل    Alberta Vaccine Booking Systemستتوفر الحجوزات عبر نظام حجز اللقاحات ف 

. ال يمكن حجز المواعيد 811عىل الرقم    Health Linkأو عن طريق االتصال بهيلث لينك    alberta.ca/vaccineموقع  

نت.  ة المخترصة ذات الثالثة أشهر عىل األقل عبر اإلنبر  للفبر

العمالء دون موعد.    استقبال  الصيدليات  بعض  نظام تستطيع  ي 
ُمدرجة ف  ي منطقتك 

المحلية ف  الصيدلية  تكن  لم  إذا 

ة   لتحديد  صيدلية بالقرب منك.   bluecross.caأو تفضل بزيارة الحجز، اتصل بهم مباشر

ي محميات األمم األوىل الحصول عىل الجرعات من خالل محطات التمريض أو عيادات  
يستطيع األفراد الذين يعيشون ف 

ي المحميات. 
 الصحة العامة ف 

 معلوماتيذاتيصلة

 19-معلومات حول لقاحات وسجالت كوفيد •

تا حول حجز مواعيد التطعيم  • ي ألبر
 معلومات هيئة الخدمات الصحية ف 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oupKPlw%2BYc9BDbBcYBnSaSf3P1HvdkksRrm0WKeJS%2B4%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ab.bluecross.ca%2Fnews%2Fcovid-19-immunization-program-information.php&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oupKPlw%2BYc9BDbBcYBnSaSf3P1HvdkksRrm0WKeJS%2B4%3D&reserved=0
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.albertahealthservices.ca%2Ftopics%2FPage17295.aspx&data=05%7C01%7CBin.Wu%40gov.ab.ca%7C7813450a45f94cc0e2fd08da96a0dcf0%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637987914892050155%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VN%2BXo7%2Blw%2FT9kAhetn9XLhYzvI0Gze%2B50nTjQ%2BBHgR4%3D&reserved=0

