
 
 
 
 

 

  تعليمات بخصوص عرض التطعيم في المدارس
 

ويجب هنا الموازنة بين األسباب التي تشجع التطعيم والتي تعارضه مع أخذ رأي   قبول عرض التطعيم هو قرار فردي بطبيعة الحال. 

ويمكن ألي شخص أبدى استعداده لتلقي للتطعيم ان يسحب هذه الموافقة في   الطبيبات واألطباء المعالجين عند الضرورة بعين االعتبار.

 أي وقت. 

 

من أجل    - بشكل مشابه عند زيارة الطبيب بشكل ضروري    -سية  وسوف يتم إعفاء التلميذات والتالميذ من حضور الحصص المدر 

 حضور الموعد وتلقي التطعيم. 

 

 وينبغي االنتباه إلى ما يلي في يوم التطعيم:

 تناول الطعام والشراب بقدر كاٍف،  •

 ارتداء مالبس يسهل فيها إظهار العضد )الجزء العلوي من الذارع( بال مشاكل.  •

 أن يحضروا معهم يوم التطعيم ما يلي: يجب على الراغبين في التطعيم 

 بطاقة التطعيمات )في حال وجودها(، •

 بطاقة هوية شخصية أو بطاقة التأمين الصحي،  •

 (، 2منشور التوعية بعد ملء البيانات والتوقيع عليه )المرفق رقم  •

 (. 3تاريخ الحالة المرضية بعد مليء البيانات شامالا بيان الموافقة الموقع )المرفق رقم  •

 

  ":2كما تحصل في على المعلومات التالية المرفقة عن فيروس كورونا "سارس كوف 

  

 ( 4ُكتيب كورنا لألطفال والشباب )المرفق رقم  •

 

تل التلميذات والتالميذ الراغبين في قبول عرض  بالمدرسة القواعد نفسها التي تُطبق في مراكز التطعيم  تُطبق على  قي لقاح كورونا 

 : الموافقة والمصاحبةبخصوص 

 

ا يلزم بجانب موافقة أولياء األمور    15حتى    12بالنسبة للمراهقين الذين يتراوح عمرهم بين   • حضور أحد أولياء    كالهماعاما

 األمور على األقل خالل تلقي التطعيم. 

ا يلزم موافقة    16بالنسبة للمراهقين بداية من   • يلزم حضور أحد أولياء األمور خالل تلقي    والأولياء األمور فقط،    أحدعاما

 التطعيم.

 أما التلميذات والتالميذ في سن األهلية القانونية فيوقعون على بيان الموافقة بأنفسهم. •

 

من مرسوم    3لقواعد السارية لدخول المباني المدرسية وفق ما تنص عليه المادة  وخالل تلقي التطعيمات يجب على المرافقين االلتزام با

كما تتوفر للوالدين والمرافقين إمكانية مجانية للحصول على شهادة إثبات   (.SchulKitaCoVOكورونا بالمدارس ورياض األطفال )

 إجراء اختبار فيروس كورونا من خالل تلقي التطعيم بالمدرسة. 

 

  .إعفاء جميع األشخاص من إجراء االختبار عند دخول المباني المدرسية يتم  لحماية الكاملة ا وعند توفر 

 

  يُطبق ما يلي: بالتغطية التأمينية ضد الحوادث للتلميذات والتالميذوفيما يتعلق 

 

بالمكان • التواجد  وخالل  التطعيم  تلقي  مكان  إلى  الطريق  الحوادث؛    في  التأمينية ضد  بالتغطية  والتالميذ  التلميذات  يحظى 

ويسري هذا سواء على التطعيمات بالمدارس أو على التطعيمات في إطار التي تُقدم في مراكز التطعيم بمرافقة المعلمات أو  

  المعليمن.

)األضرار التي قد تنجم عن التطعيم تُغطى تأمينياا في إطار قانون    للتغطية التأمينية ضد الحوادث   ال يخضع التطعيم نفسه لكن   •

 الوقاية من العدوى(. 


