بيان إخباري
جرعات اللقاح الثالثة متاحة من  1سبتمبر/أيلول
 30أغسطس/آب 2021

اعتبارا من  1سبتمبر/أيلول ،ستتوفر الجرعات الثالثة من لقاح كوڨيد 19-لجميع كبار السن الذين يعيشون في
ً
مرافق الرعاية المجمعة ولسكان ألبرتا الذين يعانون من نقص المناعة.
لطالما أعطت حكومة ألبرتا األولوية لرعاية الفئات األكثر ضعفًا لدينا .كانت ألبرتا واحدة من أولى المقاطعات التي تقدم اللقاحات
لكبار السن في مرافق الرعاية المجمعة ولسكان ألبرتا الذين يعانون من نقص المناعة.
سيؤدي تلقي جرعة ثالثة إلى تعزيز مستويات المناعة وتحسين الحماية لجميع كبار السن الذين يعيشون في مرافق الرعاية
المجمعة واألفراد الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
باإلضافة إلى ذلك ،سيتم توفير جرعات من اللقاحات من نوع  mRNAلسكان ألبرتا الذين يسافرون إلى مناطق أو بالد ال تقبل
الزوار الذين تم تطعيمهم بـ  Covishield / AstraZenecaأو جرعات من لقاحات مختلفة.
صرح تايلر شاندرو وزير الصحة
"نحن ال نزال ملتزمين بحماية سكان ألبرتا من كوڨيد ،19-والتطعيم هو الطريقة األكثر أمانًا وفاعلية لتوفير هذه الحماية .لقد
اعتمدنا دائ ًما على أحدث األبحاث لتوجيه عملية صنع القرار لدينا ،واآلن يسعدنا توفير الجرعة الثالثة بعد أن أظهرت األدلة أن
األفراد الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن في مرافق الرعاية الجماعية سيستفيدون من الحصول على جرعة ثالثة ".
أضافت د .دينا هينشا ،كبيرة أطباء وزارة الصحة
"تُظهر البيانات أن الجرعات اإلضافية ستوفر حماية أقوى لألفراد الذين يعانون من نقص المناعة وكبار السن من سكان ألبرتا
الذين يعيشون في مرافق معيشية داعمة .تما ًما كما قدمنا لهؤالء األفراد إمكانية الحصول في وقت سابق إلى لقاحات كوڨيد19-
في فاصل زمني أقصر مدته أربعة أسابيع بين الجرعات ،سنواصل العمل لحماية جميع سكان ألبرتا مع ظهور بيانات جديدة.
ومع ذلك ،فإن أفضل طريقة بالنسبة لنا لحماية بعضنا البعض هي أن يتم تحصين أكبر عدد ممكن من األشخاص بشكل كامل ".

كبار السن الذين يعيشون في مرافق رعاية جماعية
سيكون كبار السن الذين يعيشون في مرافق الرعاية الجماعية مؤهلين لتلقي جرعتهم الثالثة بعد حوالي خمسة أشهر من الجرعة
الثانية .سيحصل المقيمون المؤهلون على جرعاتهم الثالثة في منشآتهم.

الظروف المناعية
تشمل الشروط المناعية المؤهلة للحصول على جرعة إضافية بعد ثمانية أسابيع على األقل من الجرعة الثانية ما يلي:
•
•
•
•

متلقو زراعة األعضاء ،بما في ذلك عمليات زرع األعضاء الصلبة وزرع الخاليا الجذعية المكونة للدم.
األفراد المصابون بأمراض الكلى المزمنة والذين يخضعون لغسيل الكلى بشكل منتظم.
األفراد الذين يحصلون على عالج السرطان النشط (العالج الكيميائي أو العالج المناعي أو العالجات الموجهة) باستثناء
أولئك الذين يتلقون العالج الهرموني فقط أو العالج اإلشعاعي أو الجراحة.
األفراد الذين يتناولون أدوية معينة ألمراض المناعة الذاتية ،بما في ذلك ريتوكسيماب وأوكريليزوماب وأوفاتوماب.
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تطعيمات السفر
يعتبر سكان ألبرتا الذين حصلوا على جرعتين صالحتين من أي لقاح مستخدم في ألبرتا قد تلقوا مجموعة كاملة من اللقاح.
ومع ذلك ،أشارت بعض الدول خارج كندا إلى أنها لن تقبل الزوار الذين تم تطعيمهم بـ  Covishield / AstraZenecaأو
بجرعات مختلطة من نوعين من اللقاح.
سيتم توفير جرعات إضافية من اللقاحات ال ُمصنعة بتكنولوچيا  mRNAبعد  28يو ًما على األقل من تلقي الجرعة ثانية لسكان
ألبرتا الذين يسافرون إلى الدول التي ال تقبل الزوار الذين تم تطعيمهم بـ  Covishield / AstraZenecaأو الجرعات المختلطة
من أكثر من لقاح.

حقائق سريعة
• هناك  118000فرد سيكونون مؤهلين للحصول على جرعة إضافية من لقاح كوڨيد 19-بنا ًء على ضعف المناعة
(حوالي  60.000من سكان ألبرتا) وأولئك الذين يعيشون في مرافق الحياة الداعمة لكبار السن (حوالي  58000من
سكان ألبرتا).
• حتى اآلن ،تلقى  ٪77.9من سكان ألبرتا الذين تزيد أعمارهم عن  12عا ًما جرعة واحدة على األقل من لقاح كوڨيد19-
وتلقى  ٪69.7جرعتين.
ضا لسكان ألبرتا الذين يسافرون استخدام سجلهم
• سجالت التطعيمات متاحة من خالل  .MyHealth Recordsيمكن أي ً
الورقي الذي تم إعطاءه لهم وقت التطعيم.

معلومات ذات صله
• احجز موعد لتلقي لقاح كوڨيد19-
استفسارات وسائل اإلعالم
ستيف بويك
780-288-1735
سكرتير صحفي أول بوزارة الصحة
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