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  19-كوفيد
 

 19-كوفيد لقاح معلومات صحيفة
 األهلية شروط قائمة

 للفئات  اللقاح حجز األمر أول في تم فقد التوفر، لمحدودية ونظًرا. يتلقاه أن يختار شخص ألي 19-كوفيد لقاح  لتوفير أوهايو والية تخطط
 حاليًا مؤهلً  كنت إذا ما لمعرفة أدناه الجزء انظر. الطبي التاريخ أو المعيشية، الحالة  أو المهنة، أو العمر، حسب  أعلى، لخطورة المعرضة
 .يوأوها والية في COVID-19 لقاح على للحصول

 
 Vaccine Management Solution بزيارة تفضل مؤهلً، كنت إذا موعد لترتيب .بأمان اللقاح تلقي يمكنه شخص أي لتشمل مارس 29 يوم األهلية وستمتد
(VMS) أوهايو بوالية الخاص. 

 

 العمر حسب التأهل

 .فأكثر عاًما 50 بعمر األشخاص •

 .مارس  19 من بدًءا ،فأكثر عاًما 40 بعمر األشخاص •

 

 اإلقامة  حسب األهلية

 .الرعاية دور في المقيمون •

 .الدائمة  الرعاية منشآت في المقيمون •

 .بالوالية النفسية المصحات في المرضى •

 .إيواء مؤسسات  أو مراكز  أو جماعية، مساكن في ويعيشون النمو في بإعاقات المصابون األشخاص •

 .إيواء مؤسسات أو مراكز أو جماعية، مساكن في ويعيشون المخدرات، تعاطي اضطرابات مثل نفسية، صحة  باضطرابات المصابون األشخاص •

 .أوهايو في المحاربين لقدامى الوالية تديرها مساكن في المقيمون •

 
 الطبية الحالة حسب األهلية

 .الحوامل السيدات •

 .األول النوع من السكري بداء المصابون •

 .الثاني النوع من السكري بداء المصابون •

 .جيرج  لو مرض(/ ALS) الضموري الجانبي بالتصلب المصابون األفراد •

 .األخيرة مرحلته  في الكلى بمرض المصابون •

 بعض أو للسرطان رئيسي بشكل لعلج ويخضعون الجذعية، الخليا أو  للدم المكونة الخليا زرع أحيانًا والمسمى ،عظمي نخاع زرع تلقوا من •
 .األنيميا أنواع

 .مارس 19 من بدًءا ،بالسرطان المصابون •

 .مارس 19 من بدًءا ،(CKD) المزمن الكلى بمرض المصابون •

 .مارس 19 من بدًءا ،(COPD) نالمزم الرئوي االنسداد  بمرض المصابون •

 .مارس 19 من بدًءا ،قلبي بمرض المصابون •

 .مارس 19 من بدًءا ،بالسمنة المصابون •

 أعله المدرجة غير المؤهلة الشروط . المبكرة الطفولة في ظهرت أو ميلدهم عند موجودة كانت معينة طبية حاالت لديهم الذين األشخاص •
 :الفئة هذه في والموجودة

o المنجلي( أنيميا) الدم فقر. 
o داون متالزمة. 

o الكيسي التليف. 
o  الدوشيني( العضالت ضمور) العضلي الحثل. 
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o الدماغي الشلل. 
o الفقري العمود تشقق. 

o منتظمة تخصصية طبية رعاية تستلزم التي الحادة القلبية الخلقية العيوب  أحد. 

o كيتون الفينيل بيلة (PKU )النادرة الوراثية األيضية االضطرابات من غيرهماو ساكس وتاي. 
o الحادة العصبية االضطرابات من وغيرها ، الدماغ وصغر الدماغ؛ واستسقاء متواصلة؛ بنوبات المصحوب الصرع. 

o كروموسوم ومتالزمة  تيرنر، متالزمة X ،الحادة الوراثية االضطرابات من وغيرها ويلي، برادر ومتالزمة الهش. 
o الماضي  العام في المستشفى دخول استلزم الذي الحاد الربو. 

o وبيتا ألفا الثالسيميا. 

o (.والمرشحين للمتلقين) الصلبة األعضاء زرع 

 المهنة  حسب األهلية

 . 19-كوفيد مرضى رعاية في منتظم بشكل والمنخرطون ، الصحية الرعاية قطاع في العاملون •

 (.EMS) الطارئة الطبية الخدمات في المسعفون •

 .الرعاية دور في العاملون •

 .الدائمة  الرعاية منشآت في العاملون •

 .بالوالية النفسية المصحات في العاملون •

 .نمو بإعاقات المصابين لألشخاص إيواء مؤسسات  أو مراكز أو  جماعية، مساكن في العاملون •

 .المخدرات تعاطي اضطرابات مثل نفسية، صحة باضطرابات المصابين لألشخاص إيواء مراكز أو مؤسسات  أو  جماعية، مساكن في العاملون •

 .أوهايو في المحاربين لقدامى يةالوال تديرها مساكن في العاملون •

 .فعليًا الطلب يحضرها فصوالً  تعقد التي 12 الصف  وحتى األطفال رياض من المدارس في الموظفون •

 .باستمرار مباشرة مخالطة المقيدين  األطفال ويخالطون الطفل رعاية خدمات في العاملون األشخاص •

 .الجنائزية الخدمات في العاملون •

 إشرافية مسئوليات أو اإلغاثة مسئوليات عاتقهم على وتقع( أسبوعيًا ساعة  20 األقل على) القانون تطبيق مجال في يعملون الذين الخدمة أفراد •
 :هذا يشمل. مباشرة

o الشرطة ضباط. 

o الشريف نائب بمنصب المشتغلون. 

o أوهايو والية في السريعة الطرق دوريات ضباط. 

o أوهايو بوالية الطبيعية الموارد إدارة في القانون تطبيق موظفي مثل لخاص،ا القضائي االختصاص ضباط (ODNR)، مجلس ومحققي 

 تطبيق ضباط من وغيرهم الفيدراليين النقل أمن وضباط الوالية، حرائق  في والمحققين ،(BCI) الجنائية التحقيقات مكتب ووكلء  الصيدلة،
 .فيدرالية مصادر من عيمالتط على يحصلوا لم الذين الفيدرالي القانون

 حدث أو بالغ لشخص مباشرة خدمات يقدمون الذين المشروط، واإلفراج المراقبة موظفي  ذلك في بما ،اإلصالحية المؤسسات في يعملون الذين األشخاص •
 .القضائية الرقابة تحت أو نزيل

 .معروفة إطفاء  إدارة  في العاملون •

 

 . 2021 مارس 16 في صدر
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 .ASK-ODH (1-833-427-5634)-4-833-1 على  اتصل ،19-كوفيد بشأن استفساراتك على  لإلجابة
 

 بأن العلم فيُرجى كورونا، فيروس جائحة بشأن القلق ائكأحب من أيًا أو أنت ساورك إذا. الجسدية كصحتك تماًما مهمة النفسية صحتك
 . 9616-720-800-1 على 19-كوفيد رعاية خط على  اتصل. األسبوع وطوال الساعة، مدار على متوفرة المساعدة
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