إدارة الصحة العامة

األسئلة الشائعة حول المعلمين والموظفين

(آخر تحديث في )2021/1/28

س .1

َمن هم المشمولون في مجموعة "المعلمين" ألغراض الحصول على لقاح كوفيد19-؟
اعتبارا من  25يناير  ،2021أصبح المعلمون والموظفون في مرحلة رياض األطفال وحتى التعليم الثانوي من
ج .1
ً
القطاعين العام والخاص ،ومعلمو الطفولة المبكرة ،ومقدمو وموظفو رعاية األطفال مؤهلين لتلقي لقاح كوفيد.19-
يُرجى الرجوع إلى القائمة الشاملة أعاله.

س  .2أين يمكن للمعلمين والموظفين في مرحلة رياض األطفال وحتى التعليم الثانوي من القطاعين العام والخاص
الحصول على اللقاح؟
ج 2.ستتلقى معلومات من مسؤول مدرستك أو صاحب العمل حول فرص الحصول على اللقاح .تعمل هيئة صحة
أوريغون بشكل وثيق مع وزارة التعليم بوالية أوريغون ومسؤولي التعليم/المدارس اآلخرين والشركاء لضمان حصول
المسؤولين والقادة والمعلمين والموظفين من مرحلة رياض األطفال حتى التعليم الثانوي على معلومات محدثة وفي
الوقت المناسب.
تفضل بزيارة  covidvaccine.oregon.govأو تواصل مع  211عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو
عبر الهاتف لالطالع على آخر المستجدات.
س .3

أين يمكن لمعلمي/موظفي الطفولة المبكرة ومقدمي/موظفي رعاية األطفال الحصول على اللقاح؟
ج  .3ستتلقى معلومات من مسؤول مدرستك أو صاحب العمل حول فرص الحصول على اللقاح .سيتلقى مقدمو رعاية
األطفال في المنزل وغيرهم من مقدمي الرعاية المؤهلين اتصاالً
مباشرا من مسؤولي الوالية والمسؤولين المحليين .تعمل
ً
هيئ ة صحة أوريغون بشكل وثيق مع إدارة التعليم المبكر بوالية أوريغون وأصحاب العمل اآلخرين في مجال تعليم الطفولة
المبكرة ورعاية األطفال والمسؤولين وغيرهم من الشركاء المحليين لضمان حصول مقدمي رعاية األطفال ومعلمي
الطفولة المبكرة على معلومات محدّثة في الوقت المناسب.
تفضل بزيارة  covidvaccine.oregon.govأو تواصل مع  211عبر البريد اإللكتروني أو الرسائل النصية أو
عبر الهاتف لالطالع على آخر المستجدات.

س .4

أين يمكن لمقدمي رعاية األطفال/معلمي وموظفي الطفولة المبكرة الحصول على اللقاح على الفور؟
ج  .4يحق اآلن لمعلمي الطفولة المبكرة ومقدمي رعاية األطفال الحصول على اللقاح ،ولكن حتى زيادة إمدادات
اللقاح الفيدرالية ،ال توجد لقاحات كافية لتطعيم الجميع تما ًما .ستتلقى توجيهات من مسؤولي المدرسة أو أصحاب
العمل ،ولكن قد يستغرق األمر عدة أسابيع .من الصعب االنتظار ولكن نطلب منك التحلي بالصبر .يجب أن تنتهي
بعض المقاطعات من تلقيح فئة السكان من المرحلة 1أ قبل البدء في تلقيح موظفي مجال التعليم.

س َ .5من المسؤول عن تنظيم فرص التطعيم للمعلمين؟
ج  .5تعمل سلطات الصحة العامة المحلية بشكل وثيق مع المستشفيات وأنظمة الصحة ومسؤولي التعليم إلتاحة فرص
الحصول على اللقاح للمعلمين ومقدمي رعاية األطفال .تقوم العديد من المقاطعات بالتخطيط بالفعل إلعطائهم اللقاح،
في حين أن البعض اآلخر ال يزال يقوم بتلقيح فئة السكان من المرحلة 1أ .نطلب منك التحلي بالصبر وانتظار دورك
وترقب اتصاالت من مسؤولي المدرسة والتعليم والوالية والمسؤولين المحليين.

1

)OHA 3567 ARABIC (01/28/2021

س  .6إذا كانت لدي أسئلة حول أهليتي بشأن الحصول على اللقاح ،فب َمن يمكنني االتصال/أين يمكنني الذهاب؟
ج  .6لمزيد من المعلومات ،انتقل إلى روبوت الدردشة على ( covidvaccine.oregon.govزر روبوت الدردشة هو
"( "Let’s get startedالبدء) أو يوجد رمز في أسفل يمين الشاشة) ،أو أرسل كلمة  ORCOVIDإلى الرقم 898211
للحصول على تحديثات نصية/رسائل نصية قصيرة (باللغتين اإلنجليزية واإلسبانية فقط) ،أو أرسل رسالة إلكترونية إلى
العنوان . ORCOVID@211info.orgإذا لم تتمكن من الحصول على إجابة لسؤالك بشأن لقاح كوفيد 19-على الموقع
اإللكتروني أو عبر رسالة نصية أو بالبريد اإللكتروني ،فاتصل بمركز االتصال على الرقم 211
أو  ،1-866-698-6155وهو مفتوح من الساعة  6صبا ًحا حتى  7مسا ًء يوميًا ،بما في ذلك العطالت .قد تكون أوقات
االنتظار طويلة بسبب كثرة المكالمات .ويوجد خيار لمعاودة االتصال بدالً من االنتظار على الهاتف (باللغتين اإلنجليزية
واإلسبانية) .كما تتوفر ترجمة مجانية لجميع اللغات األخرى .الهاتف النصي :اتصل على الرقم 711
أو .6155-698-866-1
س .7

هل يمكن لمعلمي المدرسة المنزلية وموظفي حجرة التعليم المنزلي الحصول على اللقاح؟
ج  .7ليس في الوقت الحالي .راجع القائمة الشاملة للمعلمين المؤهلين أعاله.

س .8

هل يمكن لموظفي برنامج ما بعد المدرسة الحصول على اللقاح؟
ج  .8راجع القائمة الشاملة للمعلمين المؤهلين أعاله.

س .9

هل سيتم التعامل مع معلمي المدارس الخاصة والمدارس العامة بشكل مختلف؟
ج  .9ال .يمكن اآلن لكل من معلمي المدارس الخاصة والعامة الحصول على اللقاح.

س  .10كيف سيتم إخطار مقدمي رعاية األطفال عند توفر اللقاح؟
ج  .10إذا كنت عامالً في مجال رعاية أطفال ،فسيقوم صاحب العمل بإبالغك بمعلومات حول تحديد موعد الحصول
على اللقاح .إذا كنت صاحب عمل لعاملين في مجال رعاية األطفال ،أو مقدم رعاية منزلية ،فستتواصل معك مقاطعتك
أو شركاء تقديم اللقاح المحليين اآلخرين لتزويدك بمعلومات لتحديد موعد الحصول على اللقاح لك ولموظفيك .كما
تشارك هيئة صحة أوريغون تحديثات منتظمة على موقع لقاح كوفيد ،19-من خالل وسائل التواصل االجتماعي،
ووسائل اإلعالم اإلخبارية ،ومقدمي اللقاحات وفقًا للجدول الزمني للمراحل القادمة.
س  .11كيف يمكنني معرفة كيفية الحصول على لقاح في بلدي؟
ج  .11تعمل سلطات الصحة العامة المحلية بشكل وثيق مع مسؤولي التعليم والمستشفيات وأنظمة الصحة وموارد
رعاية األطفال وكيانات اإلحالة إلتاحة فرص الحصول على اللقاح للمعلمين ومقدمي رعاية األطفال .تقوم العديد من
المقاطعات بالتخطيط بالفعل ،في حين أن البعض اآلخر ال يزال يقوم بتلقيح فئة السكان من المرحلة 1أ .نطلب منك
التحلي بالصبر وانتظار دورك وترقب اتصاالت من مسؤولي المدرسة والتعليم.
س  .12ما هي بطاقة التعريف التي أحتاج إلى إحضارها معي إلثبات أنني أعمل لدى مقدم رعاية أطفال أو مركز تعليم
للطفولة المبكرة أو مدرسة من مرحلة رياض األطفال وحتى مرحلة التعليم الثانوي؟
ج  .12ال يتعين عليك تقديم دليل على أنك ُمعلّم أو مقدم رعاية أطفال ،وقد يطلب منك من خالل مقدمي اللقاحات
اإلقرار بطريقة ما بأنك معلّم أو مقدم رعاية أطفال.
س  .13هل أحتاج إلى تأمين للحصول على لقاح؟
ج  .13في الوقت الحالي ،سيتم إعطاء جرعات اللقاح للجميع دون تكلفة ولن تحتاج إلى تقديم دليل على التأمين
الصحي .ال يمكن لمقدمي اللقاحات فرض رسوم على األفراد إلعطاء اللقاح .إذا كان لديك تأمين صحي ،فيُرجى
إحضار بطاقة تأمينك .قد يفرض مقدم اللقاح رسوم إعطاء اللقاح على تغطيتك التأمينية .يمكن لمقدمي خدمة التلقيح
استرداد هذه الرسوم من قبل شركة التأمين العامة ،أو الخاصة للمريض أو من خالل صندوق اإلغاثة التابع إلدارة
الخدمات والموارد الصحية بالنسبة للمرضى غير المؤمن عليهم.
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س  .14كم هي تكلفة الحصول على اللقاح؟
ج  .14وحتى اآلن ،سيتم إعطاء اللقاحات للجميع مجانًا .قد يطلب مقدمو اللقاحات من تغطيتك التأمينية رسوم زيارة ولكن
ال يمكنهم فرض رسو ًما على األفراد مقابل اللقاح .يمكن لمقدمي خدمة التلقيح استرداد هذه الرسوم من قبل شركة التأمين
العامة ،أو الخاصة للمريض أو من خالل صندوق اإلغاثة التابع إلدارة الخدمات والموارد الصحية بالنسبة للمرضى غير
المؤمن عليهم.
س  .15أي مجموعة سيتم تلقيحها أوالً (على سبيل المثال ،معلمي مرحلة رياض األطفال حتى التعليم الثانوي قبل سائقي
الحافالت)؟
ج  :15تعمل المناطق التعليمية واألنظمة الصحية وسلطات الصحة العامة المحلية م ًعا لتحديد أولويات تلقيح المعلمين
لدعم إعادة فتح المدارس .التسلسل هو قرار محلي .سيستغرق تلقيح جميع المعلمين بعض الوقت بسبب محدودية
إمدادات اللقاح الفيدرالية .من الصعب االنتظار ولكن يُرجى انتظار دورك .حيث ال تزال بعض القطاعات تقوم بتلقيح
فئة السكان من المرحلة 1أ.
س  .16متى ستتوفر اللقاحات لمقدمي رعاية األطفال؟
نظرا لعدم وجود
ج  :16يمكن لمقدمي رعاية األطفال ومعلمي التعليم المبكر تلقي اللقاح بد ًءا من  25يناير ً .2021
لقاح كافٍ لتلقيح جميع المعلمين على الفور ،فإننا نطلب منك التحلي بالصبر .يُرجى عدم االتصال بعيادة طبيبك أو مقدم
الرعاية الصحية لطرح أسئلة حول موعد تلقي اللقاح.
لدي الحصول على اللقاح؟
س  .17هل يمكنني أن أطلب من الموظفين ّ
ج  :17في هذا الوقت ،ال تطلب هيئة صحة أوريغون لقاحات كوفيد 19-ألي مجموعة من األشخاص أو في أي مكان
للعمل .تندرج متطلبات التوظيف تحت إشراف مكتب العمل والصناعات ( .)BOLIلألسئلة المتعلقة بكوفيد ،19-قُم
بزيارة موقع .BOLI

أسئلة بخصوص إعطاء اللقاح
س  .18ماذا يحدث بعد أن أحصل على اللقاح؟
ج  .18ستظل بحاجة إلى ارتداء قناع وااللتزام بالتباعد الجسدي حتى بعد التطعيم الكامل ،على األقل في الوقت الحالي.
تتطلب اللقاحات المتوفرة تلقي جرعتين .يجب عليك التحدث إلى مقدم اللقاح الخاص بك لمعرفة كيف يمكنك الحصول
على إشعارات عندما تكون مؤهالً لتلقي جرعتك الثانية .قُم بتنزيل تطبيق  V-safeالذي يوفر فحوصات طبية شخصية
بعد تلقي التلقيح .يمكن لتطبيق  V-safeتذكيرك بموعد الحصول على جرعتك الثانية .نحن نشجعك على االستمرار
في زيارة موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها للحصول على إرشادات محدثة.
س  .19ماذا لو تعرضت لفيروس كوفيد 19-بعد جرعتي األولى؟
ج  .19يجب على األفراد االستمرار في اتباع إرشادات الحجر الصحي والعزل الحالية حتى بعد تلقي األفراد الجرعة
األولى .تقوم هيئة صحة أوريغون ،ووزارة التعليم بوالية أوريغون ( )ODEوإدارة التعليم المبكر بوالية أوريغون
( )ELDبتحديث اإلرشادات حول كيفية مواجهة التعرض لفيروس كوفيد بمجرد حصول األفراد على اللقاح بالكامل.
يجب أن تتلقى تحديثًا عبر وزارة التعليم بوالية أوريغون وإدارة التعليم المبكر بوالية أوريغون.
س  .20إلى متى سأحتاج إلى المالحظة بعد حصولي على اللقاح؟
ج  .20ستتم مالحظتك لمدة  15إلى  30دقيقة.
س  .21ما اآلثار الجانبية الشائعة/الفورية؟
ج  .21وفقًا إلدارة الغذاء والدواء ،تضمنت اآلثار الجانبية األكثر شيوعًا التي تمت مالحظتها في تجارب لقاح
كوفيد :19-األلم ،االحمرار أو التورم في مكان الحقن ،والتعب ،والصداع ،والقشعريرة ،وآالم العضالت ،وآالم
المفاصل.
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س  .22بمن علي االتصال إذا كنت أعاني من آثار جانبية  -موقع التلقيح أم مقدم الخدمة الخاص بي؟
ج  .22اآلثار الجانبية شائعة بعد الحصول على لقاح كوفيد .إذا كانت لديك مخاوف بشأن أي آثار جانبية بعد مغادرة
موقع التلقيح ،فيجب عليك االتصال بمقدم الرعاية األولية لديك أو الذهاب إلى مرفق رعاية عاجلة أو مرفق طوارئ.
نحن نشجعك على االستمرار في زيارة موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها للحصول على إرشادات محدثة
حول ما يمكن توقعه بعد التلقيح.
س  .23هل سأحتاج إلى ارتداء قناع وااللتزام بالتباعد الجسدي؟
ج  .23نعم .ستظل بحاجة إلى مواصلة ارتداء قناع وغسل يديك وااللتزام بالتباعد الجسدي حتى بعد التطعيم الكامل،
على األقل في الوقت الحالي .ال يمكن أن تعود األمور إلى طبيعتها حتى يتم تلقيح عدد كافٍ من الناس .إذا عملنا جمي ًعا
معًا ،فسوف نصل إلى هذه المرحلة بشكل أسرع وننقذ األرواح من خالل ذلك .نحن نشجعك على االستمرار في زيارة
موقع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها للحصول على إرشادات محدثة.
ورفضتُ /
طلب مني العودة في تاريخ آخر .لماذا يحدث هذا؟
س  .24حاولت الحصول على اللقاح ُ
ج  .24سيتواصل معك مسؤولو المدرسة أو أصحاب العمل أو الوالية أو المسؤولون المحليون بشأن فرص التلقيح
للمعلمين ومقدمي رعاية األطفال .وال يتوفر حاليًا لقاح كافٍ لتلقيح جميع المعلمين في آن واحد .حيث ال تزال بعض
القطاعات تقوم بتلقيح فئة السكان من المرحلة 1أ .نطلب منك رجا ًء عدم التواصل مع المستشفيات واألنظمة الصحية.
ويمكنك حضور فعاليات التلقيح أو الذهاب إلى مواقع التلقيح المخصصة بوضوح للمعلمين .من الصعب االنتظار ولكن
نطلب منك رجا ًء انتظار دورك.
لمزيد من األسئلة حول لقاح كوفيد ،19-انقر هنا.
إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقات أو األفراد الذين يتحدثون لغةً أخرى غير اإلنجليزية ،يمكن أن
توفر هيئة الصحة بوالية أوريغون معلومات بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة باألحرف الكبيرة أو طريقة برايل.
اتصل بمركز المعلومات الصحية على الرقم  1-971-673-2411أو الهاتف النصي  711 TTYأو عبر البريد اإللكتروني
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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