
جمیع من ھم  على البلدیات االستعداد لتقدیم الجرعة الثالثة ل
 عاًما 45فوق 

 

عاًما، بعد أن  عاًما، 45 سن لمن ھم فوق معززةتقدیم جرعة  اآلن تطلب الحكومة من البلدیات
 معززةجرعة عرض لتلقي . سیتم اآلن أیًضا تقدیم عاًما عرًضا لتلقي التطعیم 65یتلقى كل من ھم فوق 

من یعمل  لكلكذلك و  ،عاًما ویعانون من أمراض خطیرة 18لألشخاص الذین تزید أعمارھم عن 
 .الصحة والرعایة اتفي خدم

 

عاًما. أجرى   18ثالثة للسكان الذین تزید أعمارھم عن معززة تقدیم جرعة نوفمبر  12في قررت الحكومة 
. ال یزال من المخطط  ه التوصیةتتبع الحكومة ھذسللصحة العامة اآلن تقییًما لكیفیة تنفیذ ذلك، و الوطني المعھد 

 .أیًضا معززة عاًما جرعة  45و 18الذین تتراوح أعمارھم بین األشخاص  أن یتلقى  

. طاقتھابكامل   أن تواصل البلدیات عملیة التطعیم من المھم قائالً " ه ستور وناس غاریرئیس الوزراء   صرح  -
للفئات  استمرار تقدیم التطعیم  یجب ھا وبعد عاماً، 65سن إعطاء الجرعة الثالثة لمن ھم فوق  األولویة ھي

ً  45سن حتى   العمریة التطعیم بالجرعة   حیث إن ، إمكانیة التخطیط وقابلیة التنبؤ لألمورالبلدیات  منح ود. أعاما
 ."حتى ال تقوم البلدیات بتخفیف الطاقة االستیعابیة لدیھا، یستمرس الثالثة 

بحمایة جیدة ضد المرض   الذین تم تطعیمھم بالكاملعاماً و 65الغالبیة العظمى من البالغین تحت سن تتمتع 
عدوى، یمكن أن یصاب المزید  ستة أشھر من الجرعة الثانیة. ولكن مع زیادة انتشار المرور الخطیر حتى بعد 

 .بالعدوى والمرض شخاصمن األ

للعدوى، وھذا یعني أن المزید    اً متزاید اً انتشار نشھد" یركولش فیلد غالصحة وخدمات الرعایة إن  ة وزیر  وقالت  -
لكل من یحصل   حمایة أفضل كورونامن لقاح  ززة معالجرعة ال بمرض خطیر. ستمنح    قد یصابوا شخاصمن األ
 ".الضغط على الخدمات الصحیة  وتخفیفبحیث یساھم ذلك في منع انتشار العدوى   ،علیھا

والً  أالجرعة الثانیة. یجب على البلدیات إعطاء األولویة  علىأشھر  6 مرور بعد معززة جرعة الالیجب تقدیم 
ضد   في أمس الحاجة إلى زیادة الحمایةإعطاء األولویة لمن ھم ستضمن ھذه الطریقة  أطول.فترة للذین انتظروا 

 .إلى حد كبیرالمرض 

 

 الصحة والرعایة  اتفي خدم العاملین الجرعة الثالثة لجمیع  

مباشر  لدیھم اتصال  منالصحة والرعایة، ولیس فقط  اتلجمیع العاملین في خدم معززة یجب تقدیم جرعة 
 .ىبالمرض

الصحة والرعایة   اتالذین یعملون في خدم یونالمھن  یطمئنل نقوم بذلك وأضافت الوزیرة شیركول قائلةً "  -
 ". ولمنع انتشار العدوى وحمایة المرضى بشكل أفضل 


