
  جرعاتمزید من إعادة التوزیع الجغرافي للقاحات: 
   24 بالمائة للبلدیات الـ 45 اللقاح بنسبة

 
أن إعادة توزیع جرعات اللقاح ) FHI( المعھد الوطني للصحة العامة تظھر الحسابات الجدیدة من

 أکثر من في المائة تعني أن البلدیات ذات ضغط العدوى المنخفض یجب أن تتخلى عن  60بنسبة 
أكثر مما ھو مخطط لھ، تم  التخلي عن. لتجنب اضطرار البلدیات إلى ھافي المائة من لقاحات  35

 .في المائة 45إلى  جرعات إضافیةللبلدیات التي ستتلقى نسبة الجرعات اإلضافیة  تقلیص
 

من ارتفاع ضغط   تعلى البلدیات التي عان استھدافا توزیع جرعات اللقاح بشكل أكثر في األسبوع الماضي قررت الحكومة
 . في المائة 60 جرعات إضافیة بنسبة بلدیة 24تتلقى كان من المقرر أن  إذ العدوى واإلجراءات الصارمة لفترة طویلة. 

 

.  ھذا القرار عواقب التعامل مععلى  ستکون قادرة البلدیات للحکومة أن تضمن أن الوقت نفسھ، كان وال یزال من المھمفي 
 .العواقب تداركقالت إنھا تستطیع البلدیات ، لكن غالبیة ھذا سیشکل تحدیا لھا أفادت البلدیات أن

 
. ھذا یعني أن إعادة  اتھافي المائة من لقاح 35أكثر من بلدیة أن تتخلى عن ي  ینبغي ألخلصت الحكومة إلى أنھ ال  -

 .بالمائة 45 عن حد  التوزیع الجغرافي ستكون
 

تأثیر جید، وأن جدول التطعیم ھذا الصیف لن یتغیر بشكل   لھذا اإلجراءعلى أنھ سیظل  المعھد الوطني للصحة العامة یؤکد
 بنت ھوي.   كبیر، كما یقول وزیر الصحة وخدمات الرعایة

 
اللقاح المخصصة   جرعات لن یتم إنقاصالبلدیات التي  قائمةتتمثل خلفیة األرقام الجدیدة، في إدراج العدید من البلدیات في 

لم  وھذا أمر في القضایا العملیة المتعلقة بتوزیع اللقاحات. العامة للصحة  الوطنيالمعھد  نظر. باإلضافة إلى ذلك، فقد لھا
 .یؤخذ في االعتبار في التقدیرات السابقة

 
في المائة یقلل من مخاطر التأخیر في البلدیات. سیزداد عدد جرعات اللقاح إلى   35اإلبقاء على الحد عند حوالي  إن -

 البلدیات الـ لن یتوقف التطعیم في البلدیات بسبب إعادة التوزیع، لكنھ سیتسارع فيوالنرویج بشكل كبیر في األسابیع المقبلة. 
 الوزیر ھوي.  یرتتلقى جرعات إضافیة، كما یش التي س 24

كل شخص فوق ل تقدیم اللقاح منتصف شھر یولیومن اآلن لغایة  فسیتمإذا سارت عملیات تسلیم اللقاح كما ھو مخطط لھا، 
 المعھد الوطني للصحة العامة.  حسابات  ەظھرھذا ما ت. بلدیة 24في عاًما  18سن 

 
كما  340.000جرعة ولیس  300000حوالي  ستبلغ 23اللقاح في األسبوع  إمداداتتشیر المعلومات المحدثة إلى أن  -

كان مفترًضا سابقًا. نأمل أن تأتي ھذه الجرعات في وقت قصیر حتى نتمكن من متابعة الجدول الزمني للتطعیم، كما یختتم  
 .ھويالوزیر 


