
 عاًما  17و 16 لفئة العمریةل كورونام لقاح الیقدت
 

بناًء على توصیة    عاًما 17و 16لمن تتراوح أعمارھم بین  كورونالقاح ال تقدیمقررت الحكومة 
 .المعھد الوطني للصحة العامة

الحكومة العمل قررت . 2005و 2004 موالید عاميل كورونابتقدیم لقاح ال یوصي المعھد الوطني للصحة العامة
 .االبرنامج الوطني للتطعیم ضد فیروس الكورونفي في  فئة العمریة، وستدرج ھذه ال بھذه التوصیة

 

عاًما أقل  17و 16یعتبر الشباب الذین تتراوح أعمارھم بین "  ل وزیر الصحة وخدمات الرعایة بنت ھويّ اق  -
التي شھدناھا خالل فترة الصیف حیث  ولكن مع التطورات ، 19-عرضة لإلصابة بمرض خطیر جراء كوفید

.  ، فقد تزداد أعداد الشباب المعرضین لخطر اإلصابة بمرض خطیرارتفعت العدوى بین المراھقین والشباب
مناعة السكان. یمكن أن   تعزیز  ویساھم في، طبیعیة  شبھ منح الشباب حیاة یومیةیو  ،د افر ألحمایة لاللقاح  وفرسی

وبالتالي تقلیل اإلصابة بین األطفال   ،یساھم تطعیم ھذه الفئة العمریة أیًضا في تقلیل ضغط العدوى في المجتمع
 ". األصغر سنًا

بإعطاء  ، إلیھ من قبل الحكومة وكلةالم المھمة بشأن هتقریرلما جاء في وفقاً الوطني للصحة العامة   عھدالم قام 
أحدث   استخدام الحق بفي وقت إجراء تقییم جدید  المعھد   رادأ. تقدیم اللقاحات لھذه الفئة العمریةب  ولیةأتوصیة  

  رف الجدیدة التي ظھرت في األسابیع الستة الماضیةاالمع تُعزز .عن تطعیم المراھقینالمعارف والبیانات 
 . عاًما  17و 16تتراوح أعمارھم بین  لمنالتوصیة بتقدیم اللقاحات  

 

 عاًما  18البدء في تطعیم ھذه الفئة بعد االنتھاء من جمیع الفئات فوق سن  

 18عاًما بعد أن یتم تطعیم السكان الذین تزید أعمارھم عن  17و 16تتراوح أعمارھم بین من لقاح لالسیتم تقدیم 
األشخاص   فإن المجال مفتوح للبلدیات في حاالت خاصة إلعطاء اللقاح لبعض رغم ذلكعاًما بشكل كامل. و

، على سبیل المثال الشباب الذین  قبل بدء حملة التطعیم لھذه الفئة عاًما 17و 16الذین تتراوح أعمارھم بین 
 لإلصابة بالعدوى.   معرضون أكثروالبالد خارج   ونیدرسس

لوجستیة  الخدمات البسبب  وذلكالتطعیم في مراكز التطعیم في البلدیات، كما ھو الحال بالنسبة لبقیة السكان   تم سی
تتماشي ھذه االستراتیجیة    .ولتجنب أن یقتصر عمل الخدمات الصحیة المدرسیة على عملیة التطعیم فقطالمعقدة 

 .المعھد الوطني للصحة العامة مع توصیة

 

 BioNTech / Pfizer بایونتك /فایز من Comirnatyبتقدیم لقاح   التوصیة

 BioNTech / Pfizerعاًما، لقاح  17-12یوجد اآلن لقاحان تم اعتمادھما لالستخدام في الفئة العمریة 
Comirnaty   ولقاحModerna Spikevaxأنھ ینبغي كقاعدة عامة الصحة العامة تفید ب  معھد. التوصیة األولیة ل

 ویج. النرفي لشباب ل  Comirnatyلقاح تقدیم 

 



  12تطعیم أغسطس   15تم حتى تاریخ   .طویلة مقارنة بغیره  فترة  منذالموافقة  على Comirnatyقاح حصل ل 
مالیین   9و في الوالیات المتحدة وحدھا عاًما بالجرعة األولى  17و  12تتراوح أعمارھم بین  طفلملیون 

  مكتسبة خبرات لتالي ھناك، وبا2021بالجرعة الثانیة. تمت الموافقة على لقاح مودیرنا للشباب في نھایة یولیو 
أن دراسات اللقاح تشیر إلى أن اللقاحات  على  المعھد الوطني للصحة العامةؤكد رغم ذلك ی . استخدامھأقل في 

 .متساویة من حیث الفعالیة واألمان

 

 أسبوًعا  12إلى  8فاصل زمني من 

یكون  عاًما جرعتین من اللقاح، مثل البالغین. من المقرر أن  17و 16تتراوح أعمارھم بین  من سیتم إعطاء
 ھناك سببان لذلك.  .األولى والثانیةأسبوًعا بین الجرعتین   12إلى  8من  الفاصل الزمني

عضلة  المحدودة حول اآلثار الجانبیة النادرة والخطیرة اللتھاب  المعرفة  زالتھو أنھ ال  ھم السبب األ •
. تم اإلبالغ عن التھاب القلب بشكل أساسي بعد الجرعة الثانیة. قبل  mRNAبعد التطعیم بلقاحات   یةالقلب 

أن نعطي الشباب في النرویج جرعة ثانیة من اللقاح، نرید المزید من المعرفة حول مخاطر ومسار 
م  یاق بعدفي األشھر القادمة ھذه المعرفة ثار الجانبیة اللتھاب القلب. سنحصل على  المرض نتیجة اآل 

  العدید من البلدان بتلقیح ھذه الفئة العمریة. تراقب وكالة األدویة النرویجیة عن كثب اآلثار الجانبیة للقاح
 . حسبما قال الوزیر ھويّ 

 

  نأكما ، دخول المستشفىالمرض الخطیر و   ة جیدة ضدنا صالسبب الثاني ھو أن الجرعة األولى توفر ح •
الشباب بشكل عام یستجیبون بشكل جید للغایة للقاحات. أظھرت الدراسات الحدیثة أن الفاصل الزمني 

للقاحات  النسبة معروف أیًضا بمر أوھو ة أفضل من الفاصل القصیر، ناصالطویل یمكن أن یوفر ح 
 األخرى. 

 

 الزمني. اصلجدیدة، یمكن تقصیر الف و معلوماتأفة معرتلقینا  إذا 

 

 یمكن للشباب اتخاذ القرار بشأن التطعیم بأنفسھم
 

عاًما. لذلك یمكن للشباب الذین   16عندما یبلغون  اً فیما یخص الشؤون الصحیة قانونی نیمؤھلیكون األشخاص 
  عاًما، فیجب على 16من  أن یقرروا بأنفسھم ما إذا كانوا یریدون التطعیم. إذا كان عمرھم أقل  16بلغوا سن 

ً األ الشباب الذین تقل أعمارھم عن   رأي خذأسوف یتم (عادةً كال الوالدین) الموافقة على التطعیم.  وصیاء قانونیا
 . لى حد كبیرإبعین االعتبار   عاًما 16


