
و   16قاح لمن تتراوح أعمارھم بین اللتخطط الحكومة لتقدیم 
 عاًما  17

 
عاًما، بعد أن تم تطعیم  17و   16لمن تتراوح أعمارھم بین  کوروناتخطط الحكومة لتقدیم لقاح 

عاًما بشكل كامل. سیتم اتخاذ القرار النھائي بشأن ھذا في  18السكان الذین تزید أعمارھم عن 
 .سبتمبرشھر أیلول/

 
عاًما، بعد أن یتم تطعیم كل   17و  16لمن ھم في سن   کوروناللصحة العامة بأن یتم إعطاء لقاح  الوطنيیوصي المعھد 

المزید   خالل الفترة القادمة . سنكتسبباللقاح المعرفة الحالیة ھذە التوصیة إلیتستند عاًما بشكل كامل.  18شخص فوق سن 
 .من المعرفة والخبرة من البلدان األخرى التي تقوم بتلقیح الشباب

 
قبل تطعیم األشخاص الذین تقل  لھ واآلثار الجانبیة تأثیر اللقاحرید الحصول على أكبر قدر ممكن من المعرفة حول نحن ن  -

  17و  16قرار نھائي بشأن تطعیم األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  قبل اتخاذعاًما في النرویج. لذلك،   18أعمارھم عن 

وطني للصحة العامة بإجراء تقییم جدید في سبتمبر، كما یقول وزیر الصحة  حتى یقوم المعھد ال ستنتظر الحكومة ،عاًما
 .وخدمات الرعایة بنت ھوي

 

 باللقاح  تستعد البلدیات لتمدید برنامج التطعیم
) وما فوق. یتم تقدیم 2003 موالیدعاًما ( 18الحالي األشخاص الذین تبلغ أعمارھم  بلقاح کورونایشمل برنامج التطعیم 

 حافظعاًما. إذا  18و  12اللقاح أیًضا لألشخاص المعرضین لخطر اإلصابة بأمراض خطیرة والذین تتراوح أعمارھم بین 

برنامج  یشملھ، فمن المرجح أیًضا أن تقییم جدید في سبتمبر، على توصیتإجرائھ ل، بعد المعھد النرویجي للصحة العامة
 .عاًما 17و  16التطعیم األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

 
 .، لن یتم تطعیم ھذه الفئة العمریة حتى أكتوبر على أقرب تقدیرالمعھد النرویجي للصحة العامة وفقًا ألحدث توقعات

 
 17و  16 األطفال الذین تبلغ أعمارھمبرنامج التطعیم  إلمکانیة شمولالبلدیات  حضررید أن ن إننا نیقول الوزیر ھوي " 

أن برنامج التطعیم سیستمر بعد بإشارة إلی سنة ھذا الخریف. تحتاج البلدیات إلى وقت للتخطیط لتطعیم ھذه المجموعة و
 ".  عاًما 18تلقیح السكان الذین تزید أعمارھم عن 

 
 .لھذه الفئة العمریة Pfizer / BioNTech ة بیونتیك/فایزرمن شرك mRNA الیوم، تمت الموافقة فقط على لقاح

 

 امجددً  طبیعیة أکثر حیاة یومیة
سبب  خطیر ب بشکل مرض اللإلصابة بمعرضون بشکل ضئیل عاًما  17و  16المراھقون الذین تتراوح أعمارھم بین 

 .الخفیف 19-كوفید سبب مرض ب  للتأثیرات المتأخرة. تشیر البیانات األولیة أیًضا إلى وجود خطر ضئیل 19-كوفید 



عاًما   19-16 من إلى أن الشباب في الفئة العمریة العامةفي الوقت نفسھ، تشیر البیانات الواردة من المعھد الوطني للصحة 
ئة العمریة ھم  كثر من األطفال األصغر سنًا. قد یكون ھذا بسبب أن الشباب في ھذه الفأ 19- كوفید ـ بیتم تشخیص إصابتھم 

 الجائحةتطور ت واألطفال. ال نعرف كیف س األصغر سنا الشباببعدد أکبر من األشخاص مقارنة بأكثر اجتماعیة ویلتقون 
 .في الخریف والشتاء، أو كیف ستؤثر العدوى بین الشباب على التغیب عن المدرسة وإجراءات مكافحة العدوى

 
 لـنتیجة خطیر المرض الببدرجة قلیلة عاًما  17و  16تراوح أعمارھم بین لى الرغم من إصابة المراھقین الذین تع  -

الذکر أن التدابیر المتخذة  رویجد، واألطفالصابون بالعدوى أكثر من المراھقین األصغر سنًا یُ ، إال أنھم غالبًا ما 19-کوفید

  ؤالءلھالتطعیم الفوائد التي یمنحھا  مععلى ھذه المجموعة. یجب موازنة عیوب التطعیم   االجائحة شکلت عبئا کبیرً أثناء 
 یقول ھوي.  ، كما ع بحیاة یومیة أكثر طبیعیة مع القلیل من تدابیر السیطرة على العدوىتّ لیكونوا قادرین على التم


	تخطط الحكومة لتقديم اللقاح لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و 17 عامًا

