
 
 
 

باري إخبيان   
 

 

فما فوق  18ئة العمرية لفل 19-يدمن لقاح كوڨ  لمنشطةلجرعات اة خيارات االتوسع في إتاح  
 

 2022  تموز/يويول   19

حمايتهم من    يارات التي تزيد منالخلسكان ألبرتا المزيد من  19-ڨيد ثانية من لقاح كومنشطة في إتاحة جرعة  عسالتو سيوفر 

 . ى كل منهمعلى عوامل الخطر الشخصية لد بناء   19- ڨيدكو  ڨيروس

 

إلى جانب أمراض   والشتاء،خالل الصيف وفي الخريف  19- ڨيدكولـ   ايداالنتشار المتزفترات من يمكن لسكان ألبرتا أن يتوقعوا 

 الجهاز التنفسي األخرى مثل اإلنفلونزا. 

 

هو الساللة األكثر شيوع ا في ألبرتا في الوقت الحالي. تشير البيانات إلى أن    ((Omicron BA.5  5  أوميكرون بي إيه متحور

ر الجرعات  يف تو التوسع في . سيؤدي خطيرةولكنه ال يشير إلى زيادة خطر حدوث نتائج نتشار ابلية لالأكثر ق حورهذا المت

إلى منح سكان ألبرتا المعرضين للخطر المزيد من الخيارات حول زيادة حمايتهم خالل هذه الفترة   19- ڨيدكوالثانية من  نشطةالم

 .للعدوى المجتمعي المتزايدنتقال اال من 

 

ا أو أكثر اختيار حجز مواعيد للحصول على   18يمكن لسكان ألبرتا الذين يبلغون من العمر   ،تموز/ يوليو 20ابتداء  من  عام 

. هذه الجرعة هي األكثر نشطةخمسة أشهر أو أكثر بعد تلقي أول جرعة م لمدة mRNA نوعيةمن   ثانية من لقاح ةنشطجرعة م

 .األعراض الخطيرةفائدة ألولئك المعرضين لخطر كبير من 

 

 ثانية منشطةحجز جرعة 
ا من  ا فما فوق حجز مواعيد ل 18يمكن لسكان ألبرتا الذين يبلغون من العمر   ،تموز/يوليو  20اعتبار  الثانية   المنشطةجرعات لعام 

لقاح ألبرتا أو عن طريق    booking systemبعد خمسة أشهر من تلقي آخر جرعة. احجز عبر اإلنترنت باستخدام نظام حجز 

 .بدون موعد مسبق الزيارة حددةمصيدليات . ستقبل  811االتصال بالرقم 

 

 . منشطةقبل الحصول على جرعة  19- ڨيد كويوصى أيض ا باالنتظار لمدة ثالثة أشهر على األقل بعد اإلصابة بعدوى  

 

 نشطة الم Janssenجرعات 

 
قبل شهرين على األقل مؤهلون اآلن للحصول على جرعة معززة.   Janssen لقاح إن سكان ألبرتا الذين تلقوا جرعة واحدة من

 . 811ال يمكن حجز المواعيد إال عن طريق االتصال بالرقم   ،لقاحهذا الل المحدود التوفربسبب 

 

 . نشطةوالجرعات الم يةاسحات األس اللقاللحصول على مزيد من التفاصيل حول   alberta.ca/vaccineقم بزيارة  

 

 معلومات ذات صله 

 
 التطعيمات  سجالت   19- ڨيد كولقاحات   • 

 

 

https://bookvaccine.alberta.ca/vaccine/s/
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx
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https://www.alberta.ca/recovery

