
سيدتي العزيزة، سيدي العزيز

التطعيم ضد Covid-19 هو رصيدنا الرئيسي لحماية السكان من الفيروس والحد 

تدريجيا من تداوله.

فقد أظهرت العديد من الدراسات التي أجريت في سياقات مختلفة مدى فعالية هذا التطعيم ضد

األشكال الحادة للمرض وتقليله بدرجة كبيرة من خطر العدوى وسرعة انتقال الفيروس.

ولهذا السبب، تعتبر بلجيكا مثل العديد من البلدان األخرى في العالم، أن بلوغ نسبة عالية من

السكان الذين تلقوا جرعتين من اللقاح هو شرط للعودة اىل الحياة العادية في المجتمع ورفع القيود

المفروضة تدريجيا منذ بداية الوباء. 

وبالفعل لقد عرفت في األشهر األخيرة عملية التطعيم تقدما محرزا، ولكن التفاوت الكبير المالحظ

بين المناطق يشكل جزئيا عائقا لهذا التقدم، حيث ال تزال المعدالت منخفضة جدا، وباألخص في

بروكسل. 

ولمواجهة هذه الحالة، البد من توفير إمكانية الحصول عىل المعلومات القيمة، واإلجابة عىل األسئلة

المتداولة بشأن التطعيم، وتسيير األمور لكل من يرغب في الحصول عليه . وهذا ما ستقوم به

المدارس حيث تستهدف الشباب ذوي السن 12 اىل ما فوق واألولياء وكل الموظفين.

لماذا لقاح للشباب؟

ألن الشباب بإمكانهم أيضا اإلصابة بفيروس كورونا. فبالرغم من أنهم أقل مرضا إال أنهم قادرون عىل

نقل الفيروس إىل أشخاص آخرين، بمن فيهم كبار السن والضعفاء الذين قد يلتقون بهم. 

 
فبتطعيمكم و / أو السماح لطفلكم بالتطعيم، ستحمون أنفسكم وكل من حولوكم. كما ستساعدون

في عودة الحياة الطبيعية للمجتمع وفي إعداد المدرسة للعودة أيضا إىل مسارها طبيعي (التخلي عن

ارتداء الكمامات، والحد من خطر الحجر الصحي، وما إىل ذلك...).-

كيف يمكنني تطعيم طفلي؟

1. عن طريق مركز للتطعيم المتوفر: للتعرف عىل قائمة المراكز المتوفرة يمكنك زيارة الموقع التالي:
https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner

 
أو االتصال عىل الرقم المركزي 02/214.19.19. بإمكانك تحديد موعدا إذا لم يتم ذلك بعد أو

لطفلكم. كما يمكنكم أيضا التطعيم دون تحديد موعد في مختلف المراكز المتواجدة في اإلقليم

(وللعلم فإن مرافقة األولياء لألطفال األقل من 16 عاما أمر إجباري).
 

2. بالمدرسة تحت تأطير الطاقم الصحي التابع لها. في األسابيع القادمة وبعد تسريحكم ستوفر
المدرسة لطفلكم فرصة التطعيم من قبل مهنيين مختصين في الصحة. سيتم نشر كل المعلومات

الخاصة بهذه العملية قريبا باإلضافة إىل نموذج التسريح الموجه لألولياء. 

 
ففي جميع الحاالت، تطعيم الشباب يتم تحت الرعاية الطبية الصارمة بإشراف المختصين. وللعلم

فهو مجاني تماما. وأي مطالبة بدفع المال و لو بقليل غير مقبولة تماما مهما كان الوضع االجتماعي

أو الضريبي لكل فرد. 
 

وبالنسبة للشباب التي تقل أعمارهم عن 18 سنة، ينصح المجلس األعىل للصحة والسلطات

الصحية البلجيكية باللقاحين: فايزر (PFIZER) وعصرنا (Moderna) و هذا نظرا لصالحيتهما و

تجربتهما عىل  عشرات الماليين من األشخاص في بلجيكا وفي كافة العالم . وللحماية التامة ، البد

من تلقي حقنتين من اللقاح.

 
 
 



أين تطرح األسئلة حول التطعيم؟

في ملحق هذا المنشور، قد تجدون الرد عىل األسئلة الرئيسية المتداولة حول التطعيم.

 
فيما يخص األسئلة الطبية الخاصة، يمكنكم االتصال بالصيدلي أو الطبيب الخاص بكم . وفي حالة

انعدام هذا األخير يمكنكم االتصال بالرقم 1710. لمزيد من المعلومات يمكنكم اإلطالع مع ابنكم

المعني عىل المواقع التالية

- https://covid.aviq.be/fr/faq-vaccination#1؛
- https://www.jemevaccine.be/؛

- https://www.vaccination-info.be/؛ 
- https://www.coronavirus.brussels؛ 

- https://padlet.com/informationjeunesse/tudosespas؛

هل يمكنني التطعيم بمثابتي ولي الطفل؟
 

كما ذكرنا أعاله، بتطعيمكم سوف تساهمون في حماية صحتكم وصحة أفراد األخرين. وبما أن هدفنا

هو الرفع من نسبة التلقيح لكافة الفئات من األعمار فنحن نشجعكم عىل ذلك.
https://coronavirus.brussels/ou-se-faire-vacciner لمزيد من المعلومات لديكم نفس الموقع

ولالتصال نفس الرقم 02/214.19.19. كما يمكنكم الحصول عىل التطعيم في أحد المراكز

المخصصة والمتواجدة باإلقليم سواء بتحديد الموعد أو ال.

وأخيرا, بإمكانكم الحضور أثناء عملية تلقيح طفلكم في المدرسة. وفي حالة توفر الجرعات بالكفاية

بإمكانكم تلقي الجرعة األوىل دون أي ضمان للجرعة الثانية. فال تترددوا بطلبكم للتطعيم في مدرسة

طفلكم.

 

 سيدتي سيدي، لكم منا جزيل الشكرعىل حسن انتباهكم
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