بي  12و ً 15
عرض بالتطعیم بلقاح کورونا لألطفال والشباب الذين رتتاوح أعمارهم ن
عاما
بي  12و ً 15
يتم اآلن تقديم لقاح کورونا لألطفال والشباب الذين رتتاوح أعمارهم ن
عاما .التطعيم بلقاح کورونا اختیاري.
ً
بي  12و ً 15
اهقي الذين رتتاوح أعمارهم ن
ن
مصابا
عاما من جرعة واحدة من لقاح فايزر .إذا كان طفلك
يتكون تطعيم المر
ُ
ً
بمرض کورونا ،فال ينصح باللقاح حاليا.
موافقة خطية
ر
ً
يجب أن یأخذ األطفال والشباب الذين تقل أعمارهم عن  16عاما معهم موافقة خطية واستمارة إقرار ذات معبأة من كال
یتسن لهم ر
الوالدين اللذین یتمتعان بمسؤولية الوالدية عن الطفل أو الشاب ل ن
تلق اللقاح .تؤخذ النماذج إىل محطة
التطعیم.
أما بالنسبة لألطفال الذین تتوىل الجهات العامة رعايتهم ،فيجب أن یأخذ الطفل معە موافقة خطية من خدمة رعاية
الطفل.
نموذج الموافقة واستمارة اإلقرار ر
الذات متاحان بعدة لغات:
نموذج الموافقة
استمارة اإلقرار الذاتر

يتم التلقیح بشكل أساس نف محطة التطعیم التابعة لبلدية تروندهايم نف سلوبن Sluppenvegen 14 ،Sluppen
كيفية حجز الموعد
يمكن للوالد/وىل األمر أو أي شخص آخر يزيد عمره عن ً 18
عاما طلب اللقاح نيابة عن الطفل عىل
ر
واخت
 .https://minside.trondheim.kommune.no/بعد ذلك اضغط عىل " koronaكورونا"
" Bestill korona vaksine for andreاطلب لقاح كورونا آلخرين".
بي ر
من المهم أن یکون قد مر أسبوع ن
تلق لقاح کورونا واللقاحات الخرى .ينطبق هذا ،عىل سبيل المثال ،عىل األطفال
نف سن ً 12
ر
عاما الذين ُيقدم لهم لقاح فتوس الورم الحليم البشي ( )hpv-vaksineولقاح کورونا خالل الخريف.

ن
الحق ف الحصول عیل معلومات مخصصة
ن
ن
لألطفال والشباب الحق ف الحصول عىل المعلومات ويجب أن ُيستمع إليهم ف القرارات المتعلقة بصحتهم .ستجد هنا
ً
ن
الوطن للصحة العامة بعدة لغات :لقاح کورونا للشباب الذين رتتاوح أعمارهم ن
بي  12و
مزيدا من المعلومات من المعهد
ً 15
عاما  -معلومات موجزة مع الرسوم التوضيحية
دلیل رسی ع عن لقاح کورونا  -معلومات عامة موجزة مع الرسوم التوضيحية.
حول التلقیح  -معلومات بعدة لغات  -أفالم بسيطة ر
تشح:
 ما هو اللقاح؟
 كيف تعمل اللقاحات؟
 لماذا نلقح أنفسنا ضد كوفيد 19-؟
ن
ً
ن
أسئلة وأجوبة حول تلقیح األطفال الذين رتتاوح أعمارهم بي  12و  15عاما (باللغة التويجية فقط)

