إلى آباء وأمهات وأولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دوسبورج

دوسبورج في 2021/8/27

التوصية بالتطعيم ضد كورونا لألطفال والشباب من سن  12سنة
اآلباء واألمهات وأولياء األمور األعزاء،
يوصي الخبراء والخبيرات باللجنة الدائمة للتطعيم ( )STIKOبالتطعيم ضد كورونا أيضا بالنسبة لألطفال من سن  12سنة ،وذلك
اعتبارا من  16من أغسطس ،وقامت اللجنة الدائمة للتطعيم باالطالع على أحدث االكتشافات العلمية وتوصلت إلى أن مزايا
التطعيم تتفوق على أخطار األعراض الجانبية له ،وذلك طبقا لما توصل إليه العلم في الوقت الحالي.
وتستطيعون كآباء وأمهات أن تقرروا إن كان طفلكم سيتلقى التطعيم ،وذلك حتى نهاية العام الخامس عشر من عمر الطفل،
ويستطيع الشباب من سن السادسة عشر أن يقرروا ذلك بأنفسهم ،حيث أن التطعيم دائما ما يكون بناء على القرار الحر.
ويمكن لألطفال والشباب من سن  12سنة الحصول على التطعيم من نوع "بيونتك" (.)Biontech
لماذا نطلب منكم الموافقة على تطعيم أوالدكم؟
-

في بعض الحاالت النادرة قد يصاب األطفال والشباب إصابة شديدة بمرض كورونا ،وقد
يتسبب المرض في وفاتهم.
قد يعاني األطفال والشباب من التأثيرات طويلة األجل لمرض كورونا (.)Long Covid
يزداد خطر اإلصابة بمرض كورونا بالنسبة لألطفال والشباب مع التحور المعدي الجديد
للفيروس ،وهو تحور دلتا.
قد يقوم األطفال والشباب المصابون بمرض كورونا بنقل العدوى إلى اآلخرين.

تعد تبعات جائحة كورونا قاسية على األطفال والشباب ،فقد يعانون على سبيل المثال بسبب إغالق المدارس والحجر الصحي
ومنع التواصل والتعليم عن بعد وعدم وجود عروض لشغل أوقات الفراغ ،األمر الذي في حد ذاته قد يصيب اإلنسان بالمرض.
التطعيم ال يحمي الشخص الذي حصل على التطعيم فقط ،بل يسهم أيضا في حماية األشخاص اآلخرين:
-

التطعيم يحمي األطفال تحت سن  12سنة الذين ال يوجد لهم تطعيم.
التطعيم يحمي اآلخرين في المحيط الذين ال يستطيعون الحصول على التطعيم.
التطعيم يؤدي إلى تقليل أعداد اإلصابات الجديدة بمرض كورونا.
التطعيم يقلل التحور الجديد للفيروس الذي قد يكون أشد من ناحية العدوى أو أخطر.

كلما زاد عدد األشخاص الحاصلين على التطعيم ،قل عدد األشخاص المصابين وقلت القيود المفروضة على الناس في الحياة
اليومية.
لذلك نرجو منكم ما يلي :قوموا بتطعيم أطفالكم من سن  12سنة ضد فيروس كورونا! وقد قمنا في مدينة دوسبورج بتوفير
حافالت مكوكية في العديد من المدارس لتوصيل الطالب إلى مركز التطعيم ،إذا كنتم لم تتمكنوا من االستفادة من هذه الفرصة

توجد إمكانيات كثيرة بشكل يومي للحصول على التطعيم لدى طبيب األطفال أو في مركز التطعيم كما سبق أن ذكرنا أو في أحد
المقرات الالمركزية لحمالت التطعيم.
وفي حالة عدم حصولكم على التطعيم بعد نناشدكم أن تحصلوا أنتم أيضا على التطعيم ضد فيروس كورونا.
تجدون أحدث المعلومات حول التطعيم ضد كورونا في مدينة دوسبورج هنا:
الرابطhttps://www.duisburg.de/microsites/coronavirus/aktuelles/impfung-faq_115712.php :
رمز االستجابة السريعة:

وتفضلوا بقبول فائق التحيات ،مع تمنياتنا بدوام الصحة.
تفويضا

مارتن موراك
مدير البلدية ورئيس فريق إدارة األزمات

أستريد نيزه
المفوضة لشئون التعليم والعمل والشئون االجتماعية

