
 15حتى  12تقدیم لقاح الكورونا للفئة العمریة ما بین 
 عاًما 

 

  ،عاًما 15و 12قررت الحكومة النرویجیة تقدیم لقاح الكورونا لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 
عامة. ستحصل ھذه الفئة العمریة مبدئیًا  وذلك وفقًا للتوصیة التي قدمھا المعھد الوطني للصحة ال

 على جرعة واحدة من اللقاح.  
 

 15و 12من ذوي االختصاص أن األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  نصائحقالت رئیسة الوزراء، آرنا سولبرغ "تشیر ال
  لحكومة. معدالتفي قرار ا، وھذه كانت ھي المسألة الحاسمة یحصلون على مزایا تفوق السلبیات في حالة تطعیمھمسعاًما 

یضا على حیاة طبیعیة  اھم اللقاح في أن تحصل ھذه الفئة أسوسی ،العدوى مرتفعة بین األطفال والشباب في الوقت الحالي
 بصورة أكبر.  

 
في  سریعًا قال وزیر الصحة وخدمات الرعایة، بنت ھوي "لدینا اآلن وفرة في اللقاحات وستتمكن بعض البلدیات من البدء

فیما یتعلق بضغوطات العمل   ىعاًما. ھناك تباین من بلدیة ألخر 15و 12 بین تطعیم األطفال الذین تتراوح أعمارھم
م ما إذا كان بوسعھا البدء في تطعیم ھذه الفئة قیّ الخاصة بالتطعیم وإجراء االختبارات وتتبع العدوى. وعلى البلدیة نفسھا أن تُ 

   . التي تقع عاتقھا بالتوازي مع الجھود األخرىالعمریة 
 

ومنھا الدنمارك وفنلندا وأیسلندا والوالیات  ،العدید من الدولعاًما وما فوق. بدأت  12لألطفال من سن  تم اعتماد اللقاحات
بالفعل في تقدیم اللقاح لھذه الفئة العمریة.  ،المتحدة وكندا  

 
عامھم  أن یكملواحتى یتم تقدیم اللقاح بعد  2009یجب أن تقوم البلدیات بإنشاء نظام بخصوص األطفال من موالید عام 

 الثاني عشر. 
  

 انتظار مزید من البیانات والمعرفة
 12أعمارھم بین الذین تتراوح  مراھقینأشار المعھد الوطني للصحة العامة إلى أن اللقاح لدیھ فاعلیة جیدة للغایة بالنسبة لل

عما ھو ، ومن المرجح أن الحصانة بعد تلقي جرعة واحدة من اللقاح تستمر لفترة أطول بین ھذه الفئة العمریة عاًما 15و
ثة بإجراء تقدیرات جدیدة حول  البالغین. سیقوم المعھد الوطني للصحة العامة من خالل البیانات والمعارف المحدُّ  الحال مع

یتھ بشأن إعطاء جرعة ثانیة لھذه الفئة العمریة. اآلثار الجانبیة الخطیرة وتطور المرض والوضع بشكل عام قبل تقدیم توص  
 

من سكان البالد. األطفال من  % 4،8 نسبة ألف شخص أو ما یعادل 260عاًما من  15إلى   12تتألف الفئة العمریة من 
ھم تالمیذ بالمدارس االبتدائیة.  2009األطفال من موالید   مایذھبون إلى المدارس المتوسطة، بین 2008حتى  2006موالید   

 
 



 ینبغي االستماع لرأي الطفل 
عاًما ال یتمتعون باألھلیة   15و 12یتخذ الوالدان القرار النھائي بشأن تطعیم أطفالھم. المراھقون الذین تتراوح أعمارھم بین 

یُشترط للتطعیم ضد القانونیة فیما یخص األمور الصحیة، ولكن یجب االستماع لرأیھم في األمور التي تخص صحتھم. 
على الطفل.    قانونیةلدیھ المسؤولیة الفیروس الكورونا الحصول على موافقة من   

 
 12وأضاف ھوي أن المعھد الوطني للصحة العامة سیقوم بإعداد معلومات مناسبة لألطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 

عاًما وفقا لحقوقھم التي تكلفھا لھم اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل.  15و  
 


	تقديم لقاح الكورونا للفئة العمرية ما بين 12 حتى 15 عامًا

