
لمن تم تطعیمھم بشكل كامل في التوصیات  تسھیالت   
 

 توصیة من المعھدعلى    بناءً لمن تم تطعیمھم بشكل كامل في التوصیات قدم الحكومة تسھیالت تُ 
الوطني للصحة العامة. یستطیع المطعمون بشكل كامل أن یخالطوا عن قرب اآلخرین ممن تم  

تطعیمھم بشكل كامل (أقل من مسافة متر). وبإمكانھم أیضا أن یخالطوا عن قرب غیر المطعمین  
العامة، فتنطبق نفس النصائح   ماكنالمجموعات المعرضة للخطر. أما في األ ینتمون إلى  الذین ال

      واعد على المطعمین وغیر المطعمین. والق
 

ً  كتسبننا نأوزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي،  أفاد یوفر  أن اللقاح المزید من الدالئل التي تشیر إلىبعد یوم   یوما
وعلینا أن نستعین بھذه المعرفة في تخفیف  ،من اإلصابة بمرض خطیر ومن نقل العدوى إلى اآلخرین حمایة جیدة

 اإلجراءات االحترازیة حیثما أمكن ذلك.  
 وھناك ضرورة لتلقي جرعتین من اللقاح للحصول على الحمایة الكافیة.  

 
 تنطبق نفس القواعد على الجمیع في األماكن العامة 

.  19-على الرغم من أن الحمایة المكتسبة من اللقاح جیدة، فال یزال من الممكن إصابة األشخاص المطعمین بفیروس كوفید
    ومن الممكن أیضا أن ینقل المطعمون العدوى لآلخرین. ویحدث ھذا األمر، حتى لو لم یشعر المرء نفسھ بأنھ مصاب.  

 
إنھ عند التواجد في األماكن العامة بین الناس، ال یمكن للمرء معرفة ما إذا كان ھناك أشخاص غیر   وأضاف الوزیر قائالً 

على مقربة منھ. وطالما أن ھناك الكثیر من الناس غیر المحمیین في  مطمعین ممن ینتمون للمجموعات المعرضة للخطر 
ینقلونھا إلى آخرین، یجب أن تنطبق نفس النصائح المجتمع، وبما أن المطعمین قد یصابون بالعدوى في بعض الحاالت و

 والقواعد على الجمیع في األماكن العامة.  
 وأكد الوزیر على الحاجة إلى نصائح وقواعد واضحة وبسیطة في األماكن التي بھا اختالط بین كثیر من الناس.  

 
شھادة الكورونا  یجري العمل على إصدار  

القیود وغیرھا من  من عددٍ  أنھ مع تزاید نسبة السكان الذین یتم تطعیمھم، فسیكون باإلمكان تخفیف إلى أشار الوزیر
عمل على إصدار شھادة كورونا وطنیة.  فنحن نوفي نفس الوقت، التدابیر االحترازیة العامة في المجتمع ككل.   

 
ونتیجة آخر اختبار تم إجراؤه.   19-تحتوي شھادة الكورونا على معلومات حول تلقي التطعیم واإلصابة السابقة بكوفیدوس

إصدار   عتمدھذه الشھادة. ولكن لن ی مدیم بعض التسھیالت في األماكن العامة لمن لدیھوقد یؤدي ھذا األمر أیضا إلى تق
على تلقي اللقاح. ھذه الشھاد فقط   

 
 ً الحجر الصحي بالنسبة لمن تم تطعیمھم.  واجب الدخول في  أننا ننظر في مسألة وذكر الوزیر أیضا  

 



 
 نصائح لمن تم تطعیمھم بشكل كامل 

● في المنازل الخاصة وداخل السیارة، یستطیع المطعمون بشكل كامل أن یخالطوا عن قرب اآلخرین ممن تم تطعیمھم  
ر) حتى لو كانوا ینتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر.   (أقل من مسافة مت  

مطعمین الذین ال ینتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر.  ● بإمكان المطعمین بشكل كامل أن یخالطوا عن قرب غیر ال  
على مسافة آمنة (متر واحد على األقل) من األشخاص غیر   في الحفاظ ● ینبغي على المطعمین بشكل كامل االستمرار

طعمین الذین ینتمون إلى المجموعات المعرضة للخطر، والذین ال یعیشون معھم في نفس المنزل.  الم  
تغییر في النصائح والقواعد   ، لیس ھناكالخارج بین الناس (في األماكن العامة، بما في ذلك وسائل النقل العام)● في 

الحفاظ على مسافة آمنة والعدد  بالمعمول بھا. یسري ھذا األمر، على سبیل المثال على، النصائح والقواعد المتعلقة 
   المسموح بھ في المكان والنظافة واستخدام الكمامة.
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