المرحلة 1أ

بدأت في  12ديسمبر 2020

كل شخص في المرحلة 1أ ،المجموعات األولى والثانية
والثالثة والرابعة هو مؤهل حال ًيا للحصول على اللقاح.
المجموعة األولى
•
•
•

•
•

•

العاملون بالمستشفيات الذين يتولون
مسؤوليات رعاية المرضى
الرعاية العاجلة
موظفو الرعاية الصحية في مرافق
التمريض المتخصصة ورعاية الذاكرة
والمقيمين فيها
برامج الصحة القبلية
مقدمو الخدمات الطبية الطارئة ()EMS
وغيرهم من المستجيبين في الخطوط
األمامية
جميع المترجمين العاملين في مجال
الرعاية الصحية والعاملين التقليديين
في المجال الصحي في أي مرفق
ضمن المرحلة 1أ

المجموعة الثانية
• مرافق الرعاية المديدة األخرى ،بما في
ذلك جميع موظفي الرعاية الصحية
بأجر وبدون أجر ،جميع الموظفين
والمتعاقدين ،بما في ذلك الذين يستوفون
متطلبات العمر المقيمين في األماكن
التالية:
»مرافق الرعاية السكنية
»الرعاية البديلة للبالغين
»مساكن جماعية لذوي اإلعاقات
الذهنية وإعاقات النمو
»مواقع الرعاية الجماعية المشابهة األخرى
• برامج رعاية المسنين
• رعاية األزمات المتنقلة والخدمات ذات الصلة

• األفراد العاملون في إصالحية
• البالغين والشباب تحت الوصاية في عمر
 16سنة فأكثر

المجموعة الثالثة
•

•
•
•

•

موظفو الرعاية الصحية في العيادات
الخارجية الذين يخدمون مجموعات
محددة عالية الخطورة
خدمات العالج النهاري
النقل الطبي غير الطارئ ()NEMT
مقدمو الرعاية بأجر وبدون أجر (بما في ذلك
اآلباء أو اآلباء بالتبني) لألطفال أو البالغين
الضعفاء طبيًا الذين يعيشون في المنزل
البالغون واألطفال المؤهلون من حيث السن
الذين يعانون من حالة طبية أو إعاقة الذين
يتلقون خدمات في منازلهم

المجموعة الرابعة
• جميع موظفي الرعاية الصحية في العيادات
الخارجية األخرى
• موظفو الرعاية الصحية اآلخرون الذين
يقدمون خدمة مباشرة لألشخاص الذين يعانون
من إعاقات ذهنية أو إعاقات نمو والمجموعات
السكانية األخرى المعرضة إلى مخاطر كبيرة.
• مرافق الصحة العامة األخرى ،مثل موظفي
الرعاية الصحية الذين يعملون في برنامج
 WICأو في منظمة أهلية ( )CBOالذين
يعانون من التعرض المباشر أو غير المباشر

األشخاص المؤهلون:

400,000

تقريبًا

المرحلة 1ب

بدأت في  25يناير 2021

المجموعات 1 - 5

المجموعة السابعة

• مقدمو رعاية األطفال ،المعلمون
والموظفون في قطاعات التعلم
المبكر والصفوف من رياض
األطفال وحتى الصف 12
• األشخاص في عمر  65عامًا فأكبر

مؤهلون في موعد أقصاه
 5أبريل 2021

المجموعة السادسة
مؤهلون في موعد أقصاه
 29مارس 2021
•

•
•
•
•

•

•
•
•

األشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين
 45و 64عامًا والذين يعانون من حالة
صحية كامنة أو أكثر مع خطر متزايد
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻣرض*
عمال المزارع المهاجرون
والموسميون
عمال المأكوالت البحرية والزراعة
عمال تجهيز األغذية
األشخاص الذين يعيشون بدخل
منخفض في مساكن كبار السن،
وأماكن تجمع كبار السن،
ومجتمعات المعيشة المستقلة
األفراد الذين يعانون من عدم
التوفر على مسكن (مقيمين أو غير
مقيمين في مأوى)
األشخاص النازحون حاليًا
بسبب حرائق الغابات
رجال إطفاء حرائق الغابات
النساء الحوامل بعمر  16عامًا فما فوق
األشخاص في عمر أكبر من :65

765,000

تقريبًا

• العاملون في الخطوط األمامية
على النحو المحدد من قِبل مراكز
مكافحة األمراض والوقاية
ﻣﻧﮭﺎ** وأﻓراد أﺳرھم اﻟﻣؤھﻠﯾن
من العمر في نفس المنزل.
• األفراد الذين يعيشون في منزل
متعدد األجيال
»األسرة متعددة األجيال يُقصد بها
األسرة التي فيها:
 أشخاص من ثالثة أجيال أو
أكثر يعيشون م ًعا ،على سبيل
المثال منزل يعيش فيه أحد
كبار السن مع أحد الوالدين
والحفيد؛ أو
 فرد أو أفراد يقيمون مع
قريب ليس ابنهم ويرعاهم
(أي حفيد أو ابنة أخ/أخت أو
ابن أخ/أخت)
• األشخاص الذين تتراوح أعمارهم
بين  16و 44عامًا والذين يعانون
من حالة صحية كامنة أو أكثر مع
خطر متزايد لإلصابة بالمرض*

المرحلة الثانية
مؤهل بتاريخ  19أبريل
2021
• جميع األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  16عامًا
فأكثر

المعلمون:

152,000

تقريبًا
)OHA 3527A ARABIC (4/6/2021

يشمل العاملون في الخطوط األمامية األشخاص الذين يعملون في القطاعات التالية:

**

• عامل الخط األمامي هو الشخص الذي يعمل في وظيفة تعرضه لخطر أعلى لإلصابة بمرض كوفيد 19-بسبب:
»االحتكاك بانتظام عن قرب بآخرين غير أفراد األسرة بانتظام (في نطاق مسافة أقل من ستة أقدام).
»االحتاك االعتيادي (أكثر من  15دقيقة لكل شخص) باآلخرين غير أفراد األسرة.
» ال يمكنهم أداء واجباتهم الوظيفية من المنزل أو من أي مكان آخر يحد من االحتكاك عن قرب أو االحتكاك االعتيادي باآلخرين غير أفراد األسرة.
ويشمل ذلك†:
•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
•

العمال الذين يقومون بتصنيع اللقاح أو العالجات أو األجهزة أو المستلزمات أو معدات الحماية الشخصية
عمال تصنيع األغذية والزراعة األخرى غير المدرجين في المرحلة  1ب  ،المجموعة  ،6بما في ذلك عمال
تربية المواشي ،وتصنيع المشروبات ،ودور الحضانة ،ومراكز الحدائق ،ومخازن توريد المزارع ،والخدمات
البيطرية ،وصيد األسماك ،والصيد ،والغابات
عمال متاجر البقالة ومتاجر التجزئة ،بما في ذلك أسواق األغذية والصيدليات والمتاجر الصغيرة ومتاجر بيع
مالبس بالتجزئة والمتاجر المتخصصة
الكليات المجتمعية ،والكليات ،والجامعات ،وإعادة التأهيل المهني ،ومدارس التجارة والمدارس المهنية،
وخدمات الدعم التربوي ذات الصلة ،إدارة برامج التعليم
عمال هيئة البريد األمريكية
عمال النقل العام ،بما في ذلك مشغلي الحافالت والسكك الحديدية في المناطق الريفية وبين المدن والحضرية،
وحافالت المدارس ونقل الموظفين ،ونقل ذوي االحتياجات الخاصة
التصنيع ،بما في ذلك الخشب ،والورق ،والنفط ،والفحم ،واألسفلت ،واألسقف ،والمواد الكيميائية ،والبالستيكية،
والمعادن ،واآلالت الصناعية ،وأجهزة الكمبيوتر ،واإللكترونيات ،والنقل ،والخزانة ،وأسطح العمل ،والمعدات
الطبية ،واإلصالح والصيانة ،وخدمات التصميم الصناعي
النقل والخدمات اللوجستية ألي صناعة مدرجة في المرحلة  1ب ،بما في ذلك الخدمات الجوية ،والسكك الحديدية،
والمياه ،والشاحنات ،وسيارات األجرة ،والليموزين ،والحافالت المستأجرة ،وغيرها من وسائل نقل الركاب البرية،
ومدارس تعليم القيادة ،وتجار الجملة ،والمستودعات ،وخدمات التخزين والتسليم ،والتعبئة والتغليف ووضع
الملصقات ،وتجار السيارات وقطع الغيار ،وتجار التسوق اإللكتروني وقطع الغيار ،وتأجير وسائل النقل،
واإلصالح والصيانة ،والخدمات ذات الصلة
خدمة الطعام ،بما في ذلك المطاعم ،والحانات ،وبارات األغذية السريعة ،وخدمة الطعام المجتمعية
الطاقة ،بما في ذلك المرافق ،واستخراج النفط والغاز ،والتعدين ،ومحطات الوقود ،وتجار الوقود ،وتوصيل
الوقود ،واالستشارات البيئية
المياه ومياه الصرف الصحي ،وإدارة النفايات الصلبة وإعادة التدوير ،بما في ذلك المرافق
اإلسكان ،ويشمل التشييد والبناء ،والمقاولين ،والعقارات والفنادق ،وخدمات اإلسكان مثل برامج اإلسكان الميسور
التكلفة ،وأماكن اإلقامة التجارية ،وخدمات التصميم الداخلي والمعماري والهندسي والخدمات ذات الصلة.

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،بما في ذلك نشر البرامج ،واالتصاالت ،ومعالجة البيانات ،واالستضافة
والخدمات ذات الصلة ،والنشر عبر اإلنترنت والبث وبوابات البحث على الويب ،وتصميم أنظمة الكمبيوتر
والخدمات ذات الصلة ،وإصالح وصيانة اإللكترونيات االستهالكية ،وإصالح معدات االتصاالت وصيانتها
وسائل اإلعالم اإلخبارية ،بما في ذلك البث والنشر ،وأكشاك الصحف
خدمات الرعاية النهارية لألطفال غير المدرجة في المرحلة  1ب ،المجموعات  ،1 - 4بما في ذلك المخيمات
النهارية وأنشطة ما بعد المدرسة.
الصحة العامة ،بما في ذلك االستشارات العلمية والتقنية والبحث والتطوير واإلدارة
الرعاية الصحية والخدمات ذات الصلة غير المدرجة في المرحلة  1أ ،بما في ذلك خدمات كبار السن واألشخاص
ذوي اإلعاقة ،والخدمات الفردية والعائلية األخرى ،ودور الجنازات وخدمات الجنازات ،والمقابر ومحارق الجثث
السالمة العامة غير المدرجة في المرحلة  1أ ،بما في ذلك الهندسة المدنية ،وإدارة النفايات وخدمات المعالجة،
والخدمات البشرية والخدمات االجتماعية ،مثل خدمات حماية الطفل
الخدمات المالية ،بما في ذلك البنوك ،وساطة االئتمان ،ومكاتب االئتمان ،واألوراق المالية ،وعقود السلع،
واالستثمارات المالية واألنشطة ذات الصلة ،والمحاسبة ،وإعداد الضرائب ،وخدمات كشوف المرتبات ،وإدارة
الشركة
الخدمات القانونية ،بما في ذلك موظفي المحاكم والقضاة والمحامين وتقارير المحكمة واإلفراج المشروط ومكاتب
المراقبة
الحكومة ،بما في ذلك الموظفين والمقاولين ،المسؤولين عن أداء الخدمات أو األعمال للجمهور ،والمسؤولين
المنتخبين ،والمكتبات
الهيئات التشريعية والتنفيذية بوالية أوريغون التشريعية المحددين وف ًقا إلدارة الخدمات اإلدارية ()DAS
غير ذلك :خدمات التحقيق واألمن ،حدائق الحيوان والحدائق النباتية ،المتنزهات الطبيعية والمنشآت المماثلة،
صناعات التسلية والترفيه ،إصالح األجهزة وصيانتها ،إصالح وصيانة السلع الشخصية والمنزلية ،رعاية
الحيوانات األليفة ،خدمات تنظيف وتجفيف الغسيل ،المؤسسات الدينية ،الخدمات المنزلية الخاصة (على سبيل
المثال ،رعاية األطفال في المنزل ،وتنظيف المنزل ،وإصالح المنزل) ،وإدارة برامج الحفظ

* في ما يلي الحاالت الصحية الكامنة مع خطر متزايد لإلصابة بالمرض وف ًقا لمراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها ()CDC
 السرطان

 حالة نقص المناعة (ضعف جهاز المناعة)

 مرض كلوي مزمن

 أمراض الكبد

 أمراض الرئة المزمنة ،بما في ذلك مرض االنسداد الرئوي المزمن
( ،)COPDوالربو (متوسط إلى شديد) ،ومرض الرئة الخاللي ،والتليف
الكيسي ،وارتفاع ضغط الدم الرئوي

 زيادة الوزن والسمنة (يُعرَّ ف على أنه مؤشر كتلة الجسم ،أو  BMIأكبر من
 25كلغ/م)2

 الخرف أو الحاالت العصبية األخرى

 الحمل
 داء الكريات المنجلية أو الثالسيميا

 داء السكري (النوع  1أو النوع )2

 التدخين ،حالي أو سابق

 متالزمة داون

 زراعة األعضاء الصلبة أو خاليا الدم الجذعية

 أمراض القلب (مثل قصور القلب ،أو مرض الشريان التاجي ،أو اعتالل
عضلة القلب ،أو ارتفاع ضغط الدم)

 السكتة الدماغية أو أمراض األوعية الدموية الدماغية

 عدوى فيروس نقص المناعة البشرية

 اضطراب تعاطي المخدرات

† هذه القائمة ليست قائمة شاملة ،يُرجى زيارة  https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.htmlلالطالع على القائمة الكاملة.

إمكانية الوصول إلى المستند:بإمكان هيئة الصحة بوالية أوريغون أن تو ّفر معلومات بصِ َيغ بديلة كالترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل
لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الناطقين ً
بلغة أخرى غير اإلنجليزية .اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف
النصي  711أو .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
)OHA 3527A ARABIC (4/6/2021

