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   11إلى  5توسيع الجرعات الُمنشطة لألطفال من سن 

 استفسارات اإلعالم 2022أغسطس/آب  26

سيستطيع سكان ألبرتا قريباً البدء بحجز مواعيد تلقي الجرعات الُمنشطة للقاح 
بناًء على توصيات اللجنة االستشارية  11حتى  5لألطفال من سن  19-كوفيد

 الوطنية المعنية بالتحصين ولجنة ألبرتا االستشارية المعنية بالتحصين. 

 أغسطس/آب. 31أغسطس/آب وسيبدأ إعطاء الجرعات الُمنشطة في  29سيبدأ حجز المواعيد في 

في  11حتى  5شطة لألطفال من سن وافقت وزارة الصحة الكندية على استخدام لقاح فايزر )كوميرناتي( للجرعات الُمن

المرخص في كندا كجرعة ُمنشطة لهذه الفئة العمرية. حصل األطفال  19-أغسطس/آب. وهو اللقاح األول لكوفيد 19

 منقوصي المناعة مسبقاً على أهلية تلقي سلسلة أولية من ثالث جرعات لذا فإن جرعتهم الُمنشطة ستكون الجرعة الرابعة. 

اء األمور على تحري المعلومات الموثوقة والواقعية التخاذ قرارات مدروسة ومناقشة المخاطر نحث األهالي وأولي

 والفوائد مع مقدم الرعاية الصحية المتابع لهم قبل إعطاء اللقاح ألطفالهم.

 11حتى  5لألطفال من سن  19-حجز موعد تطعيم ضد كوفيد

  يمات في ألبرتا على الموقع اإللكترونييجب حجز مواعيد الجرعة المنشطة عبر منظومة حجز التطع

alberta.ca/vaccine  أو عبر االتصال بـHealth Link  تستطيع بعض الصيدليات استقبال  811على الرقم .

 العمالء دون موعد.

عاماً ممن يعيشون في مجتمعات األمم األولى الحصول على الجرعات المنشطة من  11حتى  5يستطيع األطفال من سن 

 خالل عيادات الصحة العامة أو محطات التمريض. 

 حقائق سريعة

فعالية اللقاح للسلسلة األولية ضد العدوى بمتحور أوميكرون  في هذه الفئة العمرية، تتراوح تقديرات  •

بالمائة. تتراوح تقديرات فعالية اللقاح ضد المرض الشديد بما في  50حتى  30المصحوبة بأعراض ما بين 

 بالمائة.  68حتى  41ذلك العالج في المستشفى بسبب أوميكرون ما بين 
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عاماً لجرعة كوميرناتي المنشطة بشكل جيد   11إلى    5ن تظهر التجارب السريرية تحمل األطفال ما بين س •

وأنها زادت بشكل كبير من مستوى األجسام المضادة الواقية عند من تلقاها. كانت التأثيرات الجانبية خفيفة  

 أو معتدلة على العموم وتالشت خالل بضعة أيام. 

 حتى تاريخه في ألبرتا:   •

o 51  عاماً تلقوا على األقل جرعة واحدة من لقاح كوفيد 11إلى  5بالمائة من األطفال ما بين سن -

 في ألبرتا.  19

o في ألبرتا على اإلنترنت 19-على إحصائيات كوفيد يمكن االطالع  

 معلومات ذات صلة 

 19-معلومات حول لقاحات وسجالت كوفيد •

 معلومات هيئة الخدمات الصحية في ألبرتا حول حجز مواعيد التطعيم •

 

 

 
 

 

https://www.alberta.ca/stats/covid-19-alberta-statistics.htm#severe-outcomes
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%7CAmandeep.Sidhu%40gov.ab.ca%7C545d3f979b8c43b48fb108da87847a70%7C2bb51c06af9b42c58bf53c3b7b10850b%7C0%7C0%7C637971300297760190%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=1r3b8ZNabdmve79CqG2qowFRpJI1TeM09MydnUz6%2BTk%3D&reserved=0

