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  18لكل من یزید عمره عن  معززةجرعة    تعتزم الحكومة النرویجیة تقدیم عرض بإعطاء
 .عاًما

عاًما.   65لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن  لكورونا من لقاح ا عززة إعطاء جرعة م بدأت البلدیات بالفعل
 عاًما 64و 18جمیع األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین  تخطط الحكومة لعرض إعطاء جرعة معززة إلى

 .جرعة اللقاح الثانیةتلقي بعد مرور ستة أشھر على األقل على  و العام المقبل  في

بالتواجد  العدوى  ستمر أھم وقایة لدینا ضد الكورونا. ستالتطعیم یُعد یوناس غار ستوره " رئیس الوزراء قال  -
یمكننا القیام بھ معًا لمنع انتشار الفیروس، لكننا نحتاج أیًضا إلى   ممابیننا لعدة سنوات قادمة، وھناك الكثیر 

  تقدیم عرضخطط لتو المعھد الوطني للصحة العامة  الحمایة التي توفرھا اللقاحات. تستمع الحكومة إلى تقییم 
 " ة معززجرعة  بإعطاء تلقيل

العبء على الخدمات الصحیة كبیر.  كما أن ، في الوقت الحاليفي عدة أماكن في البالد  معدالت العدوى زدادت
حمایة   اللقاحات  توفرخطر إصابة المزید من األشخاص بمرض خطیر. ال    یزدادفي المجتمع  عدوىال  مع ازدیاد

 .كبار السن لدى إلى حد ما  كذلك تقل فعالیتھامن المرض و في المائة 100 بنسبة

حمایة توفیر  للبالغین في  معززة جرعة الالتساھم انغفیلد شیركول "س الصحة وخدمات الرعایة ة وزیر وقالت   -
  لكننا بحاجة إلى مزید من المعرفة حول ھذاو. عدوىال وننشریأفضل من المرض وتقلیل عدد األشخاص الذین  

جرعة  التقییمات مستمرة لفوائد ومخاطر  إجراءالمعھد الوطني للصحة العامة  فقد طلبنا من ولذلك،. األمر
 ."بالنسبة للبالغین  ة ززمعال

  قدم ی سو حالة العدوى وعبء المرض والمعرفة الجدیدة. لمعھد الوطني للصحة العامة تشمل التقییمات المستمرة ل 
  64و 18ة لمن تتراوح أعمارھم بین  معززتى یمكن تقدیم جرعات إرشادات حول م المعھد الوطني للصحة

 .عاًما، وما إذا كانت ھناك حاجة إلى تعدیالت في التوصیات

  ، وأنلذین یعانون من ضعف في جھاز المناعةقررت السلطات في وقت سابق تقدیم جرعة ثالثة من اللقاح ل
 .ة معززجرعات  ةالصح موظفيعاًما و 65األشخاص الذین تزید أعمارھم عن  یتلقى

. قبل أن تقدم البلدیات  عاًما 64- 18بالنسبة للكثیرین في الفئة العمریة  مر ستة أشھر على جرعة اللقاح الثانیةتلم  
األولویة إلعطاء جرعة اللقاح األولى والثانیة، والجرعة الثالثة   منح ة لھذه المجموعة یجبززجرعة مع

  65ة لألشخاص الذین تبلغ أعمارھم ززي جھاز المناعة، والجرعة المعلألشخاص الذین یعانون من ضعف ف
 .تطعیم ضد األنفلونزاال  إلى أیضا باإلضافة، عاًما فأكثر، والعاملین الصحیین


