كوفيد19-
صحيفة معلومات لقاح كوفيد19-
الفئات ذات األولوية وتوزيع اللقاح
بدأت والية أوهايو في توزيع لقاحات آمنة وفعالة للوقاية من مرض كوفيد 19-على األشخاص الذين اختاروا أن يتم تطعيمهم ،وذلك على مستوى الوالية .وقد مرت عملية تطوير
لقاح كوفيد 19-بخطوات مماثلة لتلك المستخدمة في تطوير لقاحات سابقة ،مثل لقاح اإلنفلونزا أو الحصبة .ومع تقدم لقاح كوفيد 19-في العملية الكاملة للحصول على تصريح
االستخدام في حاالت الطوارئ من إدارة الغذاء والدواء األمريكية ،بدأت الوالية في توزيع اللقاحات بنهج استراتيجي مستنير على سكان أوهايو األكثر تعرضًا للمخاطر.
وسارت عملية التوزيع هذه في ضوء التوصيات المقدمة من اللجنة االستشارية لممارسات التحصين ( )ACIPالتابعة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها واألكاديميات
الوطنية للعلوم والهندسة والطب (.)NASEM
النهج المرحلي لوالية أوهايو
ونظرا ألن الكمية المطروحة من اللقاح محدودة ،ستتبع والية أوهايو
وضعت والية أوهايو أهدافًا واضحةً بهذا الشأن ،تتمثل في :إنقاذ األرواح ،وإعادة الطالب إلى مدارسهم.
ً
نه ًجا مرحليا ً إلعطاء اللقاح .حيث تُعطى األولوية في المرحلة األولى للتطعيم لألفراد األكثر تعرضًا للمخاطر ،وكذلك العاملين بصفة أساسية في قطاع الرعاية الصحية ،وال
سيما أولئك القائمين على رعاية مرضى كوفيد .19-وتعتمد وتيرة انتقال الوالية من مرحلة إلى أخرى بشكل كبير على عدد جرعات اللقاح المتوفرة .ومع زيادة هذه الكمية
المطروحة ،سيتم كذلك توفير لقاحات كوفيد 19-لجميع مواطني أوهايو بمحض اختيارهم.
• المرحلة األولى (الكمية المطروحة محدودة) – يتوفر اللقاح بكميات محدودة ،وسيتم تقديمه لفئات معينة من السكان المعرضين للمخاطر .ستركز والية أوهايو على
تطعيم الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر ،وكذلك العاملين بصفة أساسية في قطاع الرعاية الصحية ،وال سيما أولئك القائمين على رعاية مرضى كوفيد.19-
• المرحلة الثانية (تزايد الكميات المتوفرة) – تتزايد الكميات المتوفرة من اللقاح ،ويمكن تقديمها لمجموعة أكبر من الفئات األكثر تعرضًا للمخاطر بمحض اختيارهم.
• المرحلة الثالثة والرابعة (التوفر بشكل موسع) – بمجرد توفر اللقاح بشكل موسع ،ستواصل والية أوهايو تطعيم مواطني الوالية بنهج استراتيجي ،وبمحض
اختيارهم.
المرحلة األولى أ
أُعطيت األولوية خالل المرحلة األولى أ ،التي بدأت في  14ديسمبر  ،2020لألشخاص المعرضين للمخاطر ،من المخالطين للمرضى أو القائمين على رعايتهم ،ويتمثلون فيما يلي:
• العاملون في قطاع الرعاية الصحية ،والمنخرطون بشكل منتظم في رعاية مرضى كوفيد.19-
• المقيمون والعاملون في دور الرعاية.
• المقيمون والعاملون في منشآت الرعاية الدائمة.
• المرضى والعاملون في المصحات النفسية بالوالية.
• األشخاص المصابون بإعاقات النمو ،والمصابون باضطرابات نفسية ،بما في ذلك اضطرابات تعاطي المخدرات ،الذين يعيشون في منازل مشتركة أو منشآت سكنية أو
مراكز ،والعاملون في هذه األماكن.
• المقيمون والعاملون في الدارين التابعين للوالية ،والمخصصين للمحاربين القدامى بأوهايو.
• المسعفون.
المرحلة األولى ب
يتم في المرحلة األولى ب مواصلة التركيز على توفير الوقاية لألشخاص األكثر تعرضًا للمخاطر ،وإعادة طالب رياض األطفال وحتى الصف  12إلى فصولهم الدراسية بحلول 1
مارس .وتشتمل هذه المرحلة تحديدًا على ما يلي:
• مواطنو أوهايو من عُمر  65سنة فأكثر
• سكان أوهايو المصابون بعيوب خلقية أو حاالت تتعلق بالنمو أو مبكرة أو وراثية حادة ،بما في ذلك الشلل الدماغي؛ والسنسنة المشقوقة؛ وأمراض القلب الخلقية الحادة
التي استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ وداء السكري من النوع األول الحاد الذي استلزم دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ واالضطرابات األيضية
الوراثية بما في ذلك بيلة الفينيل كيتون؛ واالضطرابات العصبية الحادة بما في ذلك الصرع ،واستسقاء الرأس ،وصغر الرأس؛ واالضطرابات الوراثية الحادة بما في ذلك
متالزمة داون ،ومتالزمة الكروموسوم  Xالهش ،ومتالزمة برادر ويلي ،ومتالزمة تيرنر ،وضمور العضالت؛ واألمراض الرئوية الحادة بما في ذلك الربو والتي
استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي ،والتليف الكيسي؛ وفقر الدم المنجلي؛ وثالسيميا ألفا وبيتا؛ وزرع األعضاء الصلبة .فإذا ظن أي شخص أنه يندرج تحت
هذه الفئة ،يجب عليه التواصل مع المجلس المحلي إلعاقات النمو للتنسيق بشأن التطعيم.
• البالغون/الموظفون في مدارس رياض األطفال وحتى الصف  12الذين يريدون العودة إلى العمل ،أو مواصلة العمل بنظام التعليم المباشر أو المختلط.
بدأ التطعيم في المرحلة األولى ب في األسبوع الذي بدأ يوم  19يناير .حيث أعلن السيد ديواين ،حاكم الوالية ،عن نظام مرحلي لتوفير اللقاحات لحوالي  2.2مليون شخص من
المستحقين للّقاح بموجب هذه المرحلة ،بد ًءا باألشخاص من عُمر  80سنة فأكثر ،عل ًما بأنه عند بدء تطعيم فئة عمرية جديدة ،قد ال تكون التطعيمات قد اكتملت بالنسبة للفئة العمرية
السابقة .وقد يستغرق األمر عدة أسابيع لتوزيع كل اللقاحات شريطة توفر الجرعات المحدودة.
•  19يناير  - 2021سكان أوهايو بعُمر  80سنة فأكثر.
•  25يناير  - 2021مواطنو أوهايو من عُمر  75سنة فأكثر ،واألشخاص من ذوي إعاقات النمو أو اإلعاقات الذهنية والمصابين بإحدى الحاالت المرضية التالية :الشلل
الدماغي؛ والسنسنة المشقوقة؛ وأمراض القلب الخلقية الحادة التي استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ وداء السكري من النوع األول الحاد الذي استلزم
دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ واالضطرابات األيضية الوراثية بما في ذلك بيلة الفينيل كيتون؛ واالضطرابات العصبية الحادة بما في ذلك الصرع ،واستسقاء
 Xالرأس وصغر الرأس؛ واالضطرابات الوراثية الحادة بما في ذلك متالزمة داون ،ومتالزمة الكروموسوم الهش ،ومتالزمة برادر ويلي ،ومتالزمة تيرنر ،وضمور
العضالت؛ واألمراض الرئوية الحادة بما في ذلك الربو والتي استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ والتليف الكيسي؛ وفقر الدم المنجلي؛ وثالسيميا ألفا وبيتا؛
وزرع األعضاء الصلبة .فإذا ظن أي شخص أنه يندرج تحت هذه الفئة ،يجب عليه التواصل مع المجلس المحلي إلعاقات النمو للتنسيق بشأن التطعيم.

•
•
•

 1فبراير  - 2021مواطنو أوهايو من عُمر  70سنة فأكثر ،والموظفون في مدارس رياض األطفال وحتى الصف  12الذين يرغبون في مواصلة أو العودة إلى العمل
بنظام التعليم المباشر أو المختلط.
 8فبراير  - 2021مواطنو أوهايو من عُمر  65سنة فأكثر
 15فبراير  - 2021مواطنو أوهايو المصابون بعيوب خلقية أو حاالت مرضية متطورة أو مبكرة أو وراثية حادة ،بما في ذلك الشلل الدماغي؛ والسنسنة المشقوقة؛
وأمراض القلب الخلقية الحادة التي استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ وداء السكري من النوع األول الحاد الذي استلزم دخول المستشفى خالل العام
الماضي؛ واالضطرابات األيضية الوراثية بما في ذلك بيلة الفينيل كيتون؛ واالضطرابات العصبية الحادة بما في ذلك الصرع واستسقاء الرأس وصغر الرأس؛
واالضطرابات الوراثية الحادة بما في ذلك متالزمة داون ومتالزمة الكروموسوم  Xالهش ومتالزمة برادر ويلي ومتالزمة تيرنر وضمور العضالت؛ واألمراض
الرئوية الحادة بما في ذلك الربو والتي استلزمت دخول المستشفى خالل العام الماضي؛ والتليف الكيسي؛ وفقر الدم المنجلي؛ وثالسيميا ألفا وبيتا؛ وزرع األعضاء
الصلبة .فإذا ظن أي شخص أنه يندرج تحت هذه الفئة ،يجب عليه التواصل مع المجلس المحلي إلعاقات النمو للتنسيق بشأن التطعيم.

يجب أن يبلغ عمر متلقي اللقاح  16سنة فأكثر الستحقاق لقاح فايزر ،و 18سنة فأكثر الستحقاق لقاح مودرنا .وسوف تتواصل المجالس المحلية إلعاقات النمو مع األشخاص
المستوفين لشروط االستحقاق للتنسيق بشأن التطعيم .وستتعاون هذه المجالس مع مستشفيات األطفال وبعض اإلدارات الصحية المحلية لتنظيم المواعيد .سيكون األفراد المندرجون
تحت هذه الفئة الذين ينسقون مع مجالسهم المحلية إلعاقات النمو التطعيم فقط هم المؤهلين ألخذ اللقاح في هذه المواعيد.
كيفية العثور على موفر اللقاح
ينبغي على سكان أوهايو زيارة المواقع اإللكترونية الخاصة بإداراتهم الصحية المحلية ووكاالت إدارة الطوارئ لمعرفة المزيد حول التطعيمات في مجتمعهم ،أو التسجيل لتلقي
آخر المستجدات من اإلدارة الصحية المحلية .وسوف تتلقى الفئات العمرية المحددة اللقاح من اإلدارات الصحية المحلية والمستشفيات والمراكز الصحية المؤهلة فيدراليًا ،باإلضافة
إلى بعض الصيدليات .وسيتم اإلعالن عن موفري اللقاحات للفئات األخرى من الجمهور .وتتوفر إمكانية البحث عن أماكن موفري اللقاحات على مستوى الوالية على الموقع
اإللكتروني  ،vaccine.coronavirus.ohio.govحيث يمكن لمواطني أوهايو البحث بالمقاطعة والرمز البريدي للعثور على موفر لقاحات في مناطقهم لتلقي اللقاحات.
المراحل المستقبلية
ال تزال خطة توزيع اللقاح على الفئات ذات األولوية مستقبالً قيد المناقشة ،وسيتم اإلعالن عنها فور االنتهاء من صياغتها .وعند توفر المزيد من المعلومات حول الفئات المستحقة
للقاح ومواعيد تلقيه ،سنعلن عن هذه المعلومات عبر وسائل األخبار وننشرها على الموقع اإللكتروني .coronavirus.ohio.gov/vaccine
لقد ثبتت فعالية اللقاح في الوقاية من كوفيد 19-والحد من خطورة المرض لدى األشخاص الحاملين للفيروس المسبب للمرض .ومن المقرر أن يساعد تطعيم قطاع كبير من
مواطني أوهايو في تجنب مخاطر دخول المستشفيات والحد من حاالت الوفاة.
تظل أهمية استخدام كل الوسائل المتاحة للحد من انتشار الفيروس قائمةً حتى يتم تطعيم نسبة كبيرة من سكان أوهايو .وسيظل ارتداء الكمامات التي تغطي الفم واألنف باإلضافة
إلى التباعد االجتماعي من العوامل التي تقلل فرص حمل الفيروس أو نشره .سيوفر اتخاذ التدابير الوقائية إلى جانب اللقاح أفضل حماية ممكنة من مرض كوفيد.19-
تم التحديث في  20يناير .2021
لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .coronavirus.ohio.gov
لإلجابة على استفساراتك بشأن كوفيد ،19-اتصل على ).1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634
صحتك النفسية مهمة تما ًما كصحتك الجسدية .فإذا ساورك أنت أو أيًا من أحبائك القلق بشأن جائحة فيروس كورونا ،فيُرجى العلم بأن المساعدة متوفرة على مدار الساعة،
وطوال األسبوع .اتصل على خط رعاية كوفيد 19-على .1-800-720-9616

لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة coronavirus.ohio.gov

