إدارة الصحة العامة

خطة تسلسل اللقاح للمرحلة 1أ في والية أوريغون :األسئلة
الشائعة
تمت المراجعة في  28يناير 2021

الموارد


خطة تسلسل اللقاح للمرحلة 1أ في والية أوريغون:
sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/la3527.pdf



لوحة المعلومات الخاصة باتجاهات التطعيم ضد كوفيد 19-في والية
أوريغونbit.ly/ORCovidVaccinationTrends:



الموقع اإللكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19-التابع إلى هيئة الصحة بوالية أوريغون:
covidvaccine.oregon.gov
اإلسبانيةvacunacovid.oregon.gov :

عام
س  :1أين أجد المزيد من المعلومات حول لقاحات كوفيد19-؟
ج  :1يمكن االطالع على معلومات بخصوص السالمة والتسلسل وتسجيل مقدمي الخدمة إلعطاء اللقاحات والمزيد
على الموقع اإللكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19-التابع إلى هيئة الصحة بوالية أوريغون على
.https://covidvaccine.oregon.gov/
س  :2هل سيتم تلقيح األطفال ضد كوفيد19-؟
ج  :2في هذه المرحلة ،ال .تراخيص االستخدام الطارئ ( )EUAالحالية الصادرة من إدارة الغذاء والدواء ( )FDAال
تسمح بتلقيح األطفال دون سن  16عا ًما (لقاح فايزر) أو أقل من  18عا ًما (لقاح موديرنا) .في المستقبل ،قد تتم
الموافقة على استخدام لقاحات كوفيد 19-بين األطفال األصغر س ًنا.
س  :3كيف يمكنني معرفة موعد ومكان حصولي على اللقاح؟
ج  :3تعمل هيئة الصحة في والية أوريغون مع سلطات الصحة العامة المحلية ( )LPHAوالمستشفيات وشركاء
المجتمع اآلخرين على وضع خطط تنفيذية لضمان أن يعرف جميع األفراد المشمولين في المرحلة 1أ وفي المراحل
المستقبلية أين ومتى يمكنهم الحصول على اللقاح .عند االنتهاء من هذه الخطط ،سيتم إبالغها للجمهور .تُجرى عملية
إعطاء اللقاح األولية بمجموعات محددة على النحو المبين من قبل خطة تسلسل اللقاح للمرحلة 1أ ويتم تنفيذها من قبل
المستشفيات ووكاالت الخدمات الطبية الطارئة ( )EMSوسلطات الصحة العامة المحلية ومرافق رعاية المسنين
المتخصصة والشركاء اآلخرين الذين يخدمون فئات المجموعات السكانية  .1إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من
اإلرشادات ،فيُرجى التواصل مع .ORCOVID@211info.org
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س  :4هل سأتمكن من الحصول على اللقاح في مكان قريب من مجتمعي؟
ج  :4نعم .يُجرى تطوير الخطط لضمان إتاحة إعطاء اللقاح في جميع أنحاء الوالية.
س  :5هل تخطط هيئة الصحة بوالية أوريغون ( )OHAلجعل لقاحات كوفيد 19-إلزامية؟
ج  :5ال توجد خطط لهيئة الصحة بوالية أوريغون تشترط تناول لقاح كوفيد ،19-ولكن توصي هيئة الصحة بوالية
أوريغون بشدة بتناول اللقاح من أجل سالمة وصحة المجتمع بأكمله.
س  :6هل يمكنني مطالبة الموظفين لدي بالتوقيع على إعفاء من المسؤولية قبل أن يحصلوا على لقاح كوفيد19-؟
ج  :6يجب على المؤسسات االتصال بمستشارها القانوني إذا كانت لديها أسئلة حول المسؤولية وإعطاء لقاح
كوفيد .19-هناك قانون اتحادي يُسمى قانون االستعداد والتأهب لحاالت الطوارئ يوفر حصانةً ضد دعاوي التعويض
عن الخسارة المتعلقة بالتدابير المضادة المشمولة بالتغطية ،مثل اللقاحات .للمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
.https://www.phe.gov/Preparedness/legal/prepact/Pages/default.aspx
س  :7ماذا لو كنت أريد أن أصبح مق ّد ًما للقاح كوفيد ،19-كيف أفعل ذلك؟
ج  :7بدأ التسجيل المرحلي لمقدمي الرعاية الصحية الذين يرغبون في إعطاء لقاح كوفيد 19-ألنواع مقدمي الخدمات
التالية :المستشفيات وسلطات الصحة العامة المحلية والقبائل المعترف بها اتحاديًا غير المسجلين لدى الحكومة الفيدرالية
لتلقي لقاح كوفيد .19-تحتوي صفحة موارد شركاء الرعاية الصحية لمرضى كوفيد 19-على معلومات حول التسجيل
في برنامج التحصين .انقر فوق المربع ( Vaccine Planningتخطيط اللقاحات) الموجود أسفل الخط البرتقالي
لمعرفة مزيد من التفاصيل.
س  :8هل يحتاج مقدمو اللقاحات إلى التحقق من أن الفرد يقع ضمن مجموعة مؤهلة ضمن المرحلة  1الحالية أو المراحل
المستقبلية قبل تلقيحه؟
ج  :8يجب أن يكون لدى مقدمي اللقاحات على األقل إقرار ذاتي للفرد يفيد بأنه ضمن المرحلة 1أ ،أو ضمن المرحلة
التي تُعطى فيها اللقاحات إذا كانت في مراحل أخرى .ال تتطلب هيئة الصحة بوالية أوريغون التحقق ،ولم تضع معايير
للتحقق ،وليس لديها خطط لطلب وثائق التحقق من مقدمي التلقيح .قد يقوم مقدمو اللقاحات بتضمين أسئلة اإلقرار الذاتي
في بروتوكوالت إعطاء اللقاح الخاصة بهم وفقًا لتقديرهم.

مجموعات التسلسل للمرحلة 1أ
س  :1من أين أحصل على معلومات حول كيفية قيام والية أوريغون بتحديد األولوية لمن يحصل على لقاحات كوفيد19-
في المرحلة 1أ في والية أوريغون؟
ج  :1تتضمن خطة تسلسل اللقاح للمرحلة 1أ في والية أوريغون على تفاصيل حول المجموعات المؤهلة للتلقيح في
المرحلة 1أ .لمزيد من المعلومات ،تفضل بزيارة .https://covidvaccine.oregon.gov/
س  :2ماذا لو لم أكن بالمرحلة 1أ من خطة التلقيح؟
ج  :2ش ّكلت والية أوريغون لجنةً استشاريةً للقاحات كوفيد )VAC( 19-تضم ممثلي المجتمع الذين يعملون مع هيئة
الصحة بوالية أوريغون على من يجب أن تكون له األولوية في المراحل المستقبلية من توزيع اللقاح .ترقب المزيد من
المعلومات.
س  :3ماذا لو اعتقدت أنني في المرحلة 1أ ولكن لست متأكدًا؟
ج  :3يُرجى التواصل مع صاحب العمل للحصول على إرشادات حول ما إذا كنت في المرحلة 1أ ،أو يُرجى التواصل
مع .ORCOVID@211info.org
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س  :4هل يجب على المستشفيات تلقيح الموظفين الذين هم خارج المستشفى؟
ج  :4ال يتعين على المستشفيات تلقيح الموظفين الذين هم خارج المستشفى ،مثل اختصاصيي الرعاية الصحية
المعتمدين أو موظفي الخدمات الطبية الطارئة .ومع ذلك ،قد تختار المستشفيات القيام بذلك ونحن نُشجع بشدة مثل هذا
التعاون بالتنسيق مع سلطات الصحة العامة المحلية (.)LPHA
س  :5هل ستشارك سلطات الصحة العامة المحلية ( )LPHAفي تسهيل الوصول إلى اللقاحات في المرحلة 1أ؟
دورا حيويًا في ضمان تلقيح األفراد في المرحلة 1أ وفقًا لخطة
ج  :5نعم ،ستؤدي سلطات الصحة العامة المحلية ً
التسلسل في والية أوريغون وخططها المحلية الخاصة .ستتلقى سلطات الصحة العامة المحلية أيضًا مخصصاتها
الخاصة من اللقاح.
س  :6هل تم تضمين مرافق الصحة العقلية ،واضطرابات تعاطي المخدرات ،والتخلص من السموم ،واألطفال الداخلية في
برامج الصحة السلوكية الداخلية للمرحلة 1أ؟
ج  :6نعم ،هذه المرافق والبرامج مدرجة في المرحلة 1أ ،المجموعة  .2وهذا يشمل جميع المقيمين الذين يستوفون
أهلية السن للحصول على اللقاحات وفقًا إلدارة الغذاء والدواء ( ،)FDAباإلضافة إلى جميع موظفي الرعاية الصحية
بأجر أو بدون أجر أو موظفي الرعاية المباشرة العاملين في هذه األماكن.
س  :7هل أطباء األسنان مشمولون في المجموعة  1من المرحلة 1أ؟
ج  :7يتم تضمين أطباء األسنان العاملين في المستشفيات أو أماكن الرعاية العاجلة في المجموعة  1من المرحلة 1أ،
لكن أطباء األسنان العاملين في عيادات األسنان غير مشمولين ،حتى لو كانوا يقومون بإجراءات عاجلة .أطباء األسنان
في عيادات األسنان مشمولون في المجموعة  4من المرحلة 1أ.
س  :8هل الموظفون العاملون في مراكز احتجاز األحداث بالمقاطعات مشمولون في المرحلة 1أ؟
درجون ضمن المرحلة 1أ ،المجموعة .2
ج  :8نعم ،األفراد العاملون في مراكز احتجاز األحداث بالمقاطعات ُم َ
س  :9هل الموظفون العاملون في المنازل الجماعية لرعاية األطفال التابعة إلدارة الخدمات اإلنسانية بوالية أوريغون
( )ODHSمشمولون في المرحلة 1أ؟
ج  :9نعم ،يتم تضمين األفراد العاملين في المنازل الجماعية لرعاية األطفال التابعة إلدارة الخدمات اإلنسانية بوالية
أوريغون ( )ODHSفي المرحلة 1أ ،المجموعة  2حيث سيتم اعتبارهم نوعًا من أماكن الرعاية الجماعية.
س  :10هل اآلباء بالتبني الذين يرعون األطفال تحتَ وصاية الوالية في منازلهم مشمولون في المرحلة 1أ؟
ج  :10على حسب .بصورة عامة ،لم يتم تضمين أماكن الرعاية غير الجماعية مثل دور الرعاية الفردية في المرحلة
1أ .ومع ذلك ،يتم تضمين اآلباء بالتبني الذين يعتنون بطفل ذي حالة صحية خطيرة في المرحلة 1أ ،المجموعة .3
س  :11هل المرضى في مستشفيات األمراض النفسية ،مثل مستشفى والية أوريغون ومستشفى سيدار هيلز ،مشمولون في
المرحلة 1أ؟ إذا كانوا مشمولين ،ففي أي مجموعة؟
ج  :11نعم ،يتم تضمين مرضى مستشفيات األمراض النفسية في المرحلة 1أ .يجب أن يُعامل المرضى الذين يقيمون
في مستشفى آمنة لألمراض النفسية معاملة المقيمين في مرافق رعاية المسنين والذاكرة المتخصصة وألن عوامل
الخطر التي يتعرضون لها فضالً عن طول مدة إقامتهم مماثلة ،وبالتالي ،فهم مشمولون في المرحلة 1أ ،المجموعة .1
س  :12هل العاملون في مالجئ المشردين مؤهلون للحصول على لقاح كوفيد 19-في المرحلة 1أ؟
ج  :12ال ،ما لم يكن العاملون في مالجئ المشردين من مقدمي الرعاية الصحية الذين يقدمون الرعاية في الملجأ،
فإنهم ال يقعوا ضمن أي من المجموعات في المرحلة 1أ.
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س  :13أنا أعمل في منظمة أهلية ( )CBOتقدم دع ًما شامالً لألشخاص الذين أظهرت اختباراتهم نتائج إيجابية لفيروس
كوفيد 19-أو الذين تعرضوا له .هل أنا مؤهل للقاح في المرحلة 1أ؟
ج  :13إذا كانت لديك تواصل شخصي مع حاالت مصابة بفيروس كوفيد 19-أو مع أشخاص معرضين لإلصابة به،
فأنت تعتبر عامالً في مجال الرعاية الصحية يخدم في "أماكن أخرى للصحة العامة" ،وتكون مؤهالً للحصول على
اللقاح في المرحلة 1أ .أما إذا كان هناك شخص ما يعمل لدى منظمة أهلية ( )CBOيتواصل فقط مع األشخاص عبر
البريد اإللكتروني أو الهاتف ،فلن يكون مؤهالً لذلك.
س  :14هل رجال اإلطفاء في البراري مؤهلون للحصول على اللقاح في المرحلة 1أ كالمستجيبين في الخطوط األمامية؟
ج  :14ال ،ال يُعتبر رجال اإلطفاء في البراري من المستجيبين في الخطوط األمامية في إطار المرحلة 1أ ،لذا فهم غير
مؤهلين للحصول على لقاح كوفيد 19-في هذا الوقت.
س  :15هل حراس التزلج على الجليد مؤهلون للحصول على لقاح كوفيد 19-في المرحلة 1أ كالمستجيبين في الخطوط
األمامية؟
ج  :15نعم .يتلقى حراس التزلج على الجليد تدريبًا طبيًا حيث يُنتظر منهم االستجابة إلى الحوادث في منتجعات التزلج،
وبالتالي يعتبرون من المستجيبين في الخطوط األمامية في إطار المرحلة 1أ.
س  :16هل القضاة أو المدعون العامون (وكالء النيابة) أو محامو الدفاع الجنائي مؤهلون للحصول على اللقاح في المرحلة
1أ ألنهم على اتصال بأفراد رهن السجن؟
ج  :16ال .فقط األفراد الموظفون لدى أو المتعاقدين مع أو المتطوعون لصالح إدارة السجون في والية أوريغون
( ،)DOCأو هيئة شباب أوريغون ( ،)OYAأو أنظمة اإلصالحيات في المقاطعة والذين يعملون في مرافق إدارة
السجون في والية أوريغون أو هيئة شباب أوريغون ،أو يخدمون أو في نظام سجن المقاطعة مؤهلون ضمن المرحلة
1أ الخاصة بالتلقيح .راجع خطة تسلسل اللقاح للمرحلة 1أ في والية أوريغون ،المجموعة  .2القضاة والمدعون
العامون (وكالء النيابة) ومحامو الدفاع الجنائي ال "يخدمون" في هذه األماكن ،على الرغم من أنهم قد يتواصلون مع
األفراد المحتجزين.
س  :17ما المقصود بالمصطلح "ضعيف طبيًا"؟
ج  :17يمكن تفسيرها على نطاق واسع على أنها حالة جسدية مزمنة تؤدي إلى االعتماد المطول على الرعاية الطبية
وتقديم الرعاية التي تتطلب رعاية يومية ماهرة أو رعاية أخرى.
س  :18من الذي يُعتبر والدًا/مقدم رعاية؟
ج  :18أي فرد من أفراد األسرة أو من خارج األسرة يقدم رعاية خاصة لطفل ضعيف طبيًا أو شخص بالغ في المنزل.

المرحلة 1ب
س  :1من هم العاملون في الوظائف الحرجة المشمولون في المرحلة 1ب؟
ج  :1تشترك اللجنة االستشارية للقاحات ( )VACمع هيئة الصحة بوالية أوريغون في وضع خطة تسلسل تختص بمن
يجب تضمينه في المرحلة 1ب بنا ًء على مبادئ اإلنصاف المحددة .لمزيد من المعلومات حول اللجنة االستشارية
للقاحات ،بما في ذلك أعضائها ،انتقل إلى  https://covidvaccine.oregon.govوترقب معلومات إضافية حول
المرحلة 1ب.
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األسئلة؟
إذا كانت لديك أسئلة تتعلق بلقاحات كوفيد ،19-فيُرجى إرسال أسئلتك إلى أي مما يلي حتى تتمكن هيئة الصحة بوالية
أوريغون من المساعدة.
أسئلة عامة عن لقاح كوفيدORCOVID@211info.org :19-
تسجيل مقدمي لقاح كوفيدVaccine.ProviderEnroll@dhsoha.state.or.us :19-
اللجنة االستشارية للقاحات كوفيدCovid.vaccineadvisory@dhsoha.state.or.us :)VAC( 19-

الموارد
الموقع اإللكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19-التابع إلى هيئة الصحة بوالية أوريغون:
http://healthoregon.org/covidvaccine
الموقع اإللكتروني الخاص بلقاح كوفيد 19-التابع إلى هيئة الصحة بوالية أوريغون (اإلسبانية):
http://healthoregon.org/vacunacovid

إمكانية الوصول إلى المستند :لألفراد ذوي اإلعاقات أو الناطقين بلغة أخرى غير اإلنجليزية ،بإمكان هيئة الصحة بوالية
أوريغون ( )Oregon Health Authority, OHAتوفير معلومات بصيَغ بديلة مثل الترجمات أو الطباعة بخط كبير أو
بطريقة بريل .اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  2411-673-971-1أو الهاتف النصي  711أو
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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