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 معلومات  أساسية نع التطميع واخالبتراات
 
 
 

 التطيعم
 

 
 

ديفوك سوريفب ةباصإلا يف انوروك سوريف ببستي نأ نكمي  (COVID 19) ،هوو رمض يهدد الحيةا يف سأوأ الفورظ.
ًرا حصةي حتى بعد فتةر طيوةل من اجنهتم من هاذ المرض. ابإلضاةف إلى االلتزما بوقدعا  الثكير من األاخشص أضرا  

 وعياني
ًنا. وللاقاحات ً  اجمو   ةيعاوط ميعطتلا ىرج  ً ،ةمامكلا ءادتراو ةفاظنلاو  يو .ضرملا اذه نم ةيامح لضفأ وه ميعطتلا نإف

 دعابتلا
ات الموفاقة العبتمة من قبل وكاةل األدوية األوروبةي (EMA) وتم المستخدمة يف ألماينا آنمة وعفاةل للغاية. فقد رمت رجإباء  

 خابتامهر على قاطن واعس.
 
 

 وال تتوفر يف الوقت الاحلي لقاحات اكفية تكفي لتطعيم الوماطينن جعيمهم على الوفر. لهاذ السبب وضتع الحموكة اتالاحدية
.  ً  وأليوة لمن يكمن طتميعه وأال

 
 
 
 

 لمحة نع ستللس التطميع:
 

 
 
 
 

 الفئة 1 - ألاولوية لاقصىو
 

ًما  من تزيد أمعراهم ىلع 80 اع  

 ألاخشصا ذلاين يتم عالجهم أو رعايتهم أو تمريضهم أو يعملون في ارمفق طبةي بظنما إلاقماة لاكلماة أو لاجزةيئ موجموعات

 رلاعاية لاخراجية لامخصصة لالعج أو رعاية أو تمريض كبار السن أو من يحتاوجن رللعاية

 ألاخشصا ذلاين يجرون عمليات لاتطعيم دض فيروس كورونا بانظتما

 أطمق لاتمريض يف امدخت رلاعاية لاخرايجة لذكوك

     ألاخشصا ذلاين يجرون عمليات لاتقييم فلاوحص يف إطرا لاتمريض لاخراجي

ً  في وحادت لاعناية     ،انوروك سوريفل ضرعتلل ةديدش ةيلباقب مستت ةيبط قفارمب ماسقأ يف نولمعي نيذلا صاخشألا ةصاخ
 لامةزكر، وقمس لاطورائ، وخامدت إلانقذا، رلاوعاية لاتليطفية لاخراجةي لامتخصصة، وفي زكارم لاتعطيم، وفي كامألان  

 ءابهلل ةدلِّ وم ةطشنأ ءارجإ اهيف متي يتلا لاوجي اذوت لصة بفيروس كرونوا (مثل تظنير صقلابات)
 ألافدار ذلاين يقمدون - بصفة دورية - لاالعج لاورعاية لاوتمريض في لامارفق لاطبةي ألشخصا معرضين لخطر دشيد

 ءاضعألا ةعارز بط وأ ماروألا بط يف ًةصاخ - انوروك سوريفب ةباصإلا دعب ةتيمم وأ ةريطخ ضرم ةرَ ودب ةباصإلل أو
 يف إطرا عالج لامرضى ذلاين يعانون من نقص لامناعة دشلايد

 
 
 
 

 الفئة 2 - ألاولوية علاالية
 

ًما   من تزيد أمعراهم ىلع 70 اع  

  ألاخشصا لاماصبون بالتثلث لاصبغي 21 أو تشوه لاكنوترغان

 ءاضعأ ةعارزل ارً خؤم اوعضخ نيذلا دارفألا

ألاخشصا لاماصبون بالخرف أو ذوو إلاعاقة ذلاهنةي أو لاماصبون بمضر نفيس دشيد (اضطارب ثنائي قلاطب، انفماص  

شلاخصية، كالاتئاب لاحدا)  
     رمضى سلارطان ذلاين يحتاوجن لإى عالج

     ،نمزملا دسمُ لا يوئرلا ءادلاو ،يلالخلا ةئرلا ضرم لثم( ةداحلا ةنمزملا ةئرلا ضارمأب نوباصملا صاخشألا لاوتليف

لاكيسي)، أو ضلامور لاعيلض أو األضارم لاعصبةي لاعلضية لامماثلة، أو ادء سلاكري لامصحوب بماضعافت، أو تليف  
لاكبد أو ضرم كبدي مزمن آخر، أو ضارمأ لاكىل لامزمنة أو سلامنة (بمشؤر كتلة لاجمس كأثر من 40)  
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ًرة رمض خطيرة أو مميةت بعد ًيا لإلصابة بدو   ًدا أو لاع   ًرا دشي   ًقا لتقييم طبي درفي - خط    لاذين يواجهون - وف  

 ألاخشصا

 إلاصابة بفيروس كورنوا بسبب رظوف اخصة
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ام يصل ىلإ درفين ىلع اتصال وثقي بأشخصا يحتاجون لإى رعاية لوكن ال يقيمون يف رمفق طبي، أو تزيد أمعراهم ىلع  

،ءاضعأ عرز ةيلمعل ارً خؤم اوعضخ وأ ،امً اع 70  أو اصمبين بأحد ألامضار أو إلاعاقات لامكذوةر أالعه
ام يصل ىلإ درفين ىلع اتصال وثقي بنساء حومال  

 ألافدار ذلاين يعملون يف ارمقف طبةي بظنما اإلقماة لاكلماة أو لاجزئةي لامخصصة لألشخصا لاماصبين بإعاقات لقعية أو

 نفسية، أو ذلاين يقمدون لاالعج أو لارعاية أو لاتمريض للماصبين بإعاقات لقعية أو ذهنةي يف إطرا امدخت رعاية لامرضى
لاخرايجين  

 ألاخشصا ذلاين يعملون يف أقماس بالمارقف لاطبةي أو يف إطرا ممراسة مهنة طبةي تواجه خطورة لاعية أو متزايدة للتعضر

 فليرسو كورونا، ال سيما ألاطباء اولمظوفين ذلاين يخلاطون لامرضى بانظتما، لاوعلماين يف امدخت لاتبرع بامدل لاوبالامز

وفي مرزكا اختبار فيروس كورنوا  
أفدار ارشلطة لاومعليات العمروضن لخطر إلاصابة بالعدوى يف أثناء لامعل، كما هو لاحال خلال لامظاهرات. كما يشمل  

 لذك لانجود لاعمريضن لخطر إلاصاةب عند نشرهم راخج لابالد
ألاخشصا الذين يعملون يف بعثات راخيجة لاصلح جهمورية لأمانيا الاتحداية أو لهعمد آلاثار ألالماني، يف مواقع ال تتمتع  

برعاية صيحة اكيفة، مون ثم يتعروضن لخطر إلاصابة بالعدوى  
لاعلماون يف لاخراج لمسؤسات أو منمظات سيايسة لأمانةي أو مؤساست رقمها جهمورية ألمانيا الاتحداية، يف مجالات منع   

 نشبو امزألات أو االتسقرار أو توسية ألاوضعا بعد ارصلاعات أو لاتعاون إلانمائي أو سلاياةس لاثقايفة اولتعليمية ألانجةيب
أو بوصفهم مواطنين لأمان يف لامنمظات دلاولية في كامأن ال تتوفر فيها رلاعاية لاصيحة لاكايفة، مون ثم يكنوون معريضن  

 لطخر إلاصابة بالعدوى
 لاعلماون يف ارمفق رعاية األطافل أو روضات رلاعاية لانهراية أو لامادرس الابتدائةي أو رادمس ذوي الاتحايجات لاخاصة

 لاعلماون في لاخامدت لاصيحة لاعماة وفي لاوظائف وثيقة لاصلة صليانة لابةين لاتحتةي للمستشفيات

 ألاخشصا ذلاين يتم إياوؤهم أو توظيفهم يف ارمفق لاالئجين لاومشدرين أو يف ارمقف أخرى إلغاثة لامشدرين أو يف مالجئ

 لانساء
ألاخشصا ذلاين يعملون بصفة دورية مع كبار لاسن أو من يحتاوجن رللعاية يف إطرا رعوض دعم لاحياة لايومية لاعمترف  

 ،اهب بمبجو اقنون لاوالية بالعمنى المصقود يف لامةدا a45 من لاكتاب لاحداي رشع من اقلانون االتجماعي
 
 
 
 

 الفئة 3 - ألاولوية لامتزياةد
 

ًما   من تزيد أمعراهم ىلع 60 اع  

لاماصبون باضارمأل لاتالية ىلع وجه لاخصوص: مأراض سلارطان في رمحلة لاهأدة دون لاحاجة لالعج، نقص لامناعة أو   

 دعىو فيورس نقص لامناعة لابشرةي، ضارمأ لامناعة اذلاتةي، ارمأض رلاوامتيزم، صقور لقلاب، دعم انظتما رضبات
لقلاب، لاسكتة امدلاغية، رلابو، مضر لاتهاب األمعاء، ادء لاسكري غير لامصوحب بماضعافت، سلامنة (مشؤر كتلة لاجسم  

 كأثر من 30)
ًرة رمض خيطرة أو مميةت بعد إلاصابة ًدا لإلصابة بدو   ًرا متزاي   ًقا لتقييم طبي فردي - خط    ذلاين يواجهون - وف  
 ألاخشصا

 بفيرسو كورونا بسبب ظروف اخصة
ام يصل ىلإ شخصين ىلع اتصال وثقي بأخشاص يحتاوجن ىلإ رعاية لونك ال يقيمون يف رمفق طبي، أو تزيد أمعراهم  

،امً اع 60 ىلع  أو اصمبين بأحد ألامضار لامكذورة أالعه

أعاضء لاهيئات دلاتسورية أو ذلاي يشغلون مناصً با وثيقة لصلاة يف تلك لاهيئات، وفي لاحكوامت رادإلاوات، وفي قلاوات   

 لاملسةح لاوشرطة، وفي لاجمراك، وفي مدخة إلاطافء موكافحة لاكوارث، بما يف لذك منةمظ إلاغاثة لاتقنةي، وفي اضقلاء
 وتنفيذ ألاحكما، وخراج لابالد يف لابعثات لاخرايجة ألالمانةي لمسؤاست أو منظمات سيايسة لأمانةي أو مسؤاست  رقمها
جهمورية لأمانيا الاتحداية، يف مجالات منع نشوب امزألات أو الاستقرار أو تسيوة ألاوضعا بعد صلاراعات أو لاتعاون  

 إلانمائي أو سلاياسة لاثقايفة لاوتعليمية ألاجنةيب أو بوصفهم موانطين لأمان يف لامنظمات دلاولية

 منمظو الانتخابات

ألاخشصا  ذلاين  يشغلون  مناصً با  وثيقة  لصلاة  يف  ارمفق  وشراكت  لابةين  لاتحتةي  لاحيوية،  ال  سيما  يف  لاصيدلة،  

لاومستحارضت لاصيدالنةي، لاونجائز، ونصاعة ألاغذية، ادادمإوت لامياه لاوطاقة، لاوتخلص من مياه رصلاف صلاحي  
 ةرادإو لانفايات، لاونقل لاومرور، وكلذك يف تكنولوجيا لاعملوامت اوالتصالات

 تاربتخملا يف ًةصاخ ،انوروك سوريفل ضرعتلل ةضفخنم ةروطخ هجاوت ةيبط قفارمب ماسقأ يف نولمعي نيذلا نولماعلا

 لاومظوفين ذلاين ال يقمدون رلاعاية للمرضى
 ألاخشصا ذلاين يعملون يف قطعا بيع لامودا لاغاذئةي بالتجزئة

ألاخشصا ذلاين يعملون يف مؤساست وخامدت رعاية ألاطافل لاوشباب، وفي لامرادس غير لامرادس االبتدائةي أو لذيو  

 االتحياجات لاخاصة، وغيرهم من ألاخشصا لاعمرضين بشكل متزايد لطخر اإلصابة بفيروس كورونا بسبب ظروف عملهم
أو معيشتهم  



4  

 الفئة 4 - الب أوليوة
 
Covid-) ءارَّ ج ،ةداح ضرم ةرَ ود نم ةاناعملا يف لقأ ةروطخ نوهجاوي نيذلا كئلوأ لك إلاصابة بفيرسو كورونا لامستنجد 

 19). مون ثم يبنغي تعطيمهم بعد لافئات اذت ألاولوية.
 
 

 االخبتارات
 

 هنكا عدد من االخبتراات التي يمكن ساتخادهما للتحقق من إصاةب أي صخش بيفسور كوورنا. وتعجر هأيمة ذلك إلى أن
 ،لعفلاب سوريفلا نولمحي اوناك اذإ امب امً ئاد نورعشي ال سانلا روبما ينقلون العدوى إلى اآلرخين.

 
 توجد الثثة أوناع خمتلفة من االخبتراات:

 

،بيبطلا ةدايعب ىرجُت ًةداعو ،يبط مقاط لبَ  يف احلة االشبتها يف إصاتبك بعدوى

 ِق

 1.  تلك التي جيب رجإااهؤ من

 

 
 

  ًضا

 

 
 

 (اخبتراات األاسجم المضادة الرسعية) وأي

  ًصا

 

(PCR اختبرا) فيسور كوورنا المستجد 
 

ًبا اخ  2.  تلك التي يكمن رجإااهؤ بواطسة أفردا مدريبن تدري  

 

جرهيا بفنسه يف النمزل (االخبتراات اذلايتة).  ً  ءرملل نكمي يتلا كلت  .3 ي نأ
 

 
 

 يكمن رجإاء خابتراات األاسجم المضادة الرسعية يف العديد من عياادت األطباء ومراكز االخبتار وصلايلديات وعيادات
 األسنا.ن تفدع الحموكة اتالاحدية تكلفة خابترا األاسجم المضادة الرسعية لمةر واحدة على األلق للمواطينن كل سأبوع. هنا
ر(ابط إلى اقمئة البدليا)ت هونا ر(ابط معلومات طبةي مقدمة من رابطة طأباء التأيمن اصليح بيالوة اسكسونيا السفلى)  

 ءارجإ كنكمي نيأ فرعت نأ كنكمي االخبترا يف منطقتك.
 

ًقا بعمد إصاتبك لطم ان    ً ،ايً فاضإ انً امأ ةيتاذلا تارابتخالاو ةعيرسلا ةداضملا ماسجألا تارابتخا  امض مدقت ال اهنكلو 

 رفوت
 ،كلذل .سوريفلاب يىجر  االلتزام  ابللوائح ذات اللصة للحماية من اليفسور حتى عم جوود نتيجة خابترا سليبة.

 

 ءاقبلا ىجري ،ةيباجيإ ةجيتنلا تناكو اعً يرس ارً ابتخا تيرجأ دق تنك اذإ :مهم يف النمزل وأ الوعدة إليه مبةرشا. واتلص طببيبك
 ءارجإ بجيو .روفلا ىلع ماعلا خابترا PCR يف جيمع األحوال. فهذه يه الرطقية الوحيدة لتأيكد اشالبتها في اإلصابة

 بعدوى وكرونا  وأ ساعبتاداه.
 
 


