
مما كان متوقعًابیونتك -جرعات أقل من لقاح فایزر  
 

خالل أشھر یولیو وأغسطس   مما كان متوقعًابیونتك  - ستتلقى النرویج شحنات أقل من لقاح فایزر
وسبتمبر. یوصي المعھد الوطني للصحة العامة بإجراء تعدیالت على مدة الفاصل الزمني بین  

لتقلیل التأخیر في برنامج التطعیم   mRNA لقاحات مرنا  دمججرعتي اللقاح وإمكانیة اللجوء إلى 
 الوطني.  

 
لتلقي أخبار سارة وغیر   على أن نكون مستعدینطوال الوقت حرصنا قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي " 

ا غیر سار، حیث سنحصل على جرعات أقل بكثیر  خبرً  مع األسفسارة حول اللقاحات. وصلنا قبل عطلة نھایة األسبوع 

. وفي الوقت ذاتھ سنستلم المزید من شحنات مما كان متوقعابیونتك خالل أشھر یولیو وأغسطس وسبتمبر -من لقاح فایزر

لقاح مودرنا خالل شھري یولیو وأغسطس وھو ما سیعوض إلى درجة ما النقص الذي سینجم عن انخفاض شحنات لقاح 

ك". بیونت-فایزر  

 

بیونتك، بینما تنخفض  -ثالثمائة ألف جرعة أسبوعیا من فایزرالخاصة بشھر یونیو إلى استالم ما یزید عن  قدیراتتشیر الت

بشأن الشحنات التي سیتم استالمھما خالل األشھر الثالثة المقبلة إلى مئتي ألف جرعة في األسبوع. وھو ما   وقعاتالت

  مما كان متوقعا.  یعادل إجمالي تسعمائة ألف جرعة أقل

 

قام المعھد الوطني للصحة العامة خالل عطلة نھایة األسبوع الماضي بالنظر إلى تبعات ھذه التطورات على البرنامج 

ا بین جرعتي المقدر باثني عشر أسبوعً  زمنيورونا ویوصي بالعودة لنظام الفاصل الالوطني للتطعیم ضد فیروس الك 

  على الجرعة المرء قاحین بحیث یحصلبین الل لدمجالمجال أمام إمكانیة االمعھد الوطني للصحة العامة   یفسحاللقاح. كما 

أكثر من  بیونتك والجرعة الثانیة من لقاح مودرنا. وقد تتغیر ھذه األمور إذا تسلمنا شحنات لقاح-األولى من لقاح فایزر

من تاریخھ.  فوًرا ذه التوصیات ویبدأ العمل بتعدیل الفاصل الزمني المتوقع. تدعم الحكومة ھ  

 

یولیو).   19- 25( 29ینتھي العمل بنظام إعادة التوزیع الجغرافي للقاحات كما كان مخططا لھ في األسبوع   

 

الوطني لمن ھم فوق تابع وزیر الصحة "إن وصول شحنات أقل من اللقاحات سیؤدي إلى حدوث تأخیر في برنامج التطعیم 

ا فیما یخص تلقي الجرعة األولى وحوالي أسبوعین للجرعة الثانیة مقارنة بمخطط  یعادل أسبوعً  بما سن الثامنة عشرة

نظام الفاصل الزمني وعدد   علىحدوث تغییرات مر على البلدیات التي علیھا التعامل مع أعلم صعوبة األالتطعیم الحالي. 



بتقدیم إرشادات للبلدیات حول كیفیة التعامل مع ھذا  للصحة العامة علیھا. وسیقوم المعھد الوطنيالجرعات التي ستحصل  

مواطنین". التي تُبذل لتطعیم الھامة الوضع، ولكنني أود اغتنام الفرصة لتقدیم الشكر على الجھود الكبیرة وال  

 

 ما حققناه في عملیة التطعیم حتى اآلن

ملیون شخص  2نصل إلى رقم ، حیث ساا ھامً فً منعط غدًا أو بعد غدٍ  عبرمج التطعیم الوطني. سن ھناك دعم وتأیید كبیر لبرنا 

بالمئة من السكان الذین تفوق أعمارھم الثامنة   45أن ما یزید عن  ، وھو ما یعنيالجرعة األولى من اللقاح حصلوا علىقد 

 عشرة قد تلقوا الجرعة األولى.  

 

 %. 94.6 –عاما  65بلغت نسبة المطعمین بالجرعة األولى لمن ھو فوق سن  •

 %. 87.6 –عاما   55بلغت نسبة المطعمین بالجرعة األولى لمن ھم فوق سن  •

 %. 77.64 –عاما   45لى لمن ھم فوق سن بلغت نسبة المطعمین بالجرعة األو •
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