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لالتصال:

سوزان رينجلر سيرنيجليا  ،ماجستير في الصحة العامة
مرشد المعلومات العامة
إدارة صحة مقاطعة واشتيناو
ringlers@washtenaw.org
رقم الهاتف الخلوي 734-678-7010
تطعيم كوفيد  19في مقاطعة واشتيناو

تدعو إدارة صحة مقاطعة واشتيناو إلى التحلي بالصبر مع بدء المرحلة التالية
أبسيالنيتي  ،ميتشيجان  11 ،كانون الثاني (يناير)  - 2021تطالب إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو باالستمرار بالصبر .ال تزال
الا اآلن للتطعيم  ،فهذا ال يعني أن التطعيم متاح لك على الفور.
إمدادات لقاح كوفيد  19ومقدميها محدودة .إذا كنت مؤه ً
ما ال يقل عن اكثر من  80,000فرد مؤهلون اآلن للتطعيم محلياا وبد اءا من اليوم .يشمل ذلك األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عا اما فما
فوق والعاملين األساسيين الذين يتعرضون بشكل متكرر أو مستمر كجزء من عملهم  ،بما في ذلك المستجيبون األوائل  ،وضباط الشرطة ،
وموظفو السجن والحبس ،ومعلمي ما قبل  ( k 12-المرحلة التعليمية من رياض األطفال وحتى الصف الثاني عشر) ،والعاملين في مراكز
رعاية األطفال والخدمات الوقائية .هذا ال يشمل جميع العمال األساسيين أو عمال البنية التحتية اآلخرين
تقول جامينا لوفلوك ،مسؤولة الصحة بإدارة الصحة لمقاطعة واشتيناو ":انه لمن دواعي االرتياح الشديد أن نضيف التلقيح إلى الموارد
التي لدينا لمنع كوفيد  19من التسبب بضرر إضافي ،لكن هذه العملية ستستغرق وقتا"" .نحن بحاجة إلى صبر الجميع  ،ونحتاج إلى
مواصلة بذل كل ما في وسعنا لمنع انتشار المرض  -بما في ذلك ارتداء أقنعة الوجه  ،والتباعد االجتماعي  ،والعزل أو الحجر الصحي
عند الحاجة".
توزيع لقاح كوفيد 19
يتوفر لقاح كوفيد 19حالياا فقط من خالل وزارة الصحة وأنظمتنا الصحية المحلية .اإلمدادات محدودة ويتم تخصيصها من خالل
الوالية أسبوعاا بعد أسبوع .ستتم معظم عمليات التوزيع األولية في مواقع مركزية كبيرة لتطعيم العديد من األشخاص بسرعة
التطعيم مع إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو
سنقدم التطعيم الشامل من المواقع المركزية ومن خالل فريق متنقل حسب السعة المتاحة يتم استخدام مركز المؤتمرات بجامعة
ميتشيجان الشرقية حالياا .تعمل وزارة الصحة على تأكيد موقع ثانً على الجانب الغربي من المقاطعة باإلضافة إلى مواقع إضافية يمكن
الوصول إليها و يمكن تفعيلها بمجرد توفر إمدادات اللقاح وموارد الموظفين
تبدأ جدولة المواعيد المتاحة اليوم ( 11يناير) .تتمثل الخطوة األولى في استكمال استبيان طلب موعد عبر اإلنترنت أو عبر الهاتف.
هناك استطالع لـ الطلبات الفردية وواحد لـ الطلبات التنظيمية  .المواعيد المتاحة تمأل بسرعة كبيرة .نحن نعمل في أسرع وقت
ممكن لتوفير جميع جرعات اللقاح المتاحة لألفراد المؤهلين  ،وسنواصل فتح المزيد من المواعيد حيث يتم تأكيد إمدادات اللقاح والتموين
نقاط مهمة:
 التطعيم غير متوفر في إدارة الصحة ويتم توفيره عن طريق المواعيد فقط في مواقع التطعيم .ال تحضر إلى أي موقع تطعيم
بدون موعد.
ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﯿﺌﯿﺔ
 705ﺷﻤﺎل  .Zeeb Roadان آرﺑﺮ .ﻣﯿﺘﺸﯿﺠﺎن .48103
ھﺎﺗﻒ 734-222-3800 :اﻟﻔﺎﻛﺲ734-222-3930 :
washtenaw.org/envhealth

وزارة اﻟﺼﺤﺔ ﺑﻤﻘﺎطﻌﺔ واﺷﺘﯿﻨﺎو
 555ﺷﺎرع  .Townwerاﯾﺒﺴﺎﻻﻧﺘﻰ  ،ﻣﯿﺘﺸﯿﺠﺎن .48198
ھﺎﺗﻒ 734-544-6700 :اﻟﻔﺎﻛﺲ734-544-6705:
washtenaw.org/health

ﻋﯿﺎدة اﻷﺳﻨﺎن ﻣﻘﺎطﻌﺔ واﺷﺘﯿﻨﺎو  111ﺷﻤﺎل . Huron Streetاﺑﺴﯿﻼﻧﺘﻰ .ﻣﯿﺘﺸﯿﺠﺎن  48197ھﺎﺗﻒ  734-480-4250اﻟﺘﺴﺠﯿﻞwashtenaw.org/smile 877-313-6232 :





توجد أحدث المعلومات على الموقع  www.washtenaw.org/covid19vaccineيتم تحديث المعلومات المسجلة عبر
اإلنترنت يومياا على األقل .يمكن لألفراد أيضاا االشتراك في التحديثات عبر البريد اإللكتروني  .
الا بسبب عملك  ،فقد تأتي المعلومات أيضاا من خالل صاحب العمل .تعمل إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو
إذا كنت مؤه ً
بنشاط على التواصل وتنسيق الجهود مع أصحاب عمل العمال المؤهلين .
يرجى ترك سعة الهاتف والبريد اإللكتروني ألولئك الذين ال يستطيعون الوصول بسهولة إلى المعلومات عبر
اإلنترنت (  734-544-6700و  .) wchdcontact@washtenaw.org-l

التطعيم عند مقدمي الخدمات المحليين اآلخرين
في البداية فقط األنظمة الصحية المحلية ومقدمي الخدمات األكبر سيكون لديهم لقاح كوفيد  19إذا كنت مريضاا في Michigan
 Medicineأو  IHAأو  ، Saint Joseph Mercy Health Systemفيرجى البحث في مواقع الويب الخاصة بهم للحصول على
تفاصيل وإعالنات إضافية.
 طب ميتشيجان 
 Saint Joseph Mercy Health System 
 IHA 
إن إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو ممتنة للغاية للدعم والتعاون من أنظمتنا الصحية المحلية باإلضافة إلى العديد من الشركاء
والمتطوعين الذين يتقدمون للعمل معنا على هدف تطعيم كل شخص يرغب في ذلك ويؤهله في أسرع وقت ممكن.
التوزيع الحالي
ال تزال وزارة الصحة تقوم حاليًا ا بتلقيح مقدمي الرعاية الصحية في المرحلة ( )A1الذين لم يتم تطعيمهم من خالل نظام صحي محلي أو
الا لـ منظمتك .
مقدم الخدمة .إذا لم تكن قد أتصلت بنا بعد  ،فالرجاء إكمال استبيان طلب المواعيد بصفتك فردًا ا أو ممث ً
نوع اللقاح والجرعات الثانية
في هذا الوقت  ،ال يتوفر لدى إدارة الصحة سوى لقاح فايزر .إذا تم تطعيمك من خالل إدارة الصحة  ،فسيتم تحديد الجرعة الثانية بعد
ثالثة أسابيع من الجرعة األولى
نحن نقدر صبر الجميع يرجى التأكد من أننا نقوم بالتطعيم بأسرع ما يمكن ونشارك المعلومات كما لدينا.
معلومات إضافية عن لقاح كوفيد 19






الموقع اإللكتروني الخاص بالتطعيمات ضد كوفيد  19التابع إلدارة الصحة 
طب ميتشيجان 
 Saint Joseph Mercy Health System
 IHA
 Michigan.gov/COVIDVaccine
 oمراحل لقاح ميتشيجان ومواقع أقسام الصحة
 oنقحت ميتشيجان إرشادات التطعيم ()B1
 oأسئلة وأجوبة لقاح ميتشيجان

قسم الصحة بمقاطعة واشتيناو
تعزز إدارة الصحة في مقاطعة واشتيناو الصحة وتعمل على الوقاية من األمراض واإلصابات في مجتمعنا  ،بما في ذلك االستجابة لحاالت
الطوارئ الصحية مثل جائحة كوفيد  19مهمتنا هي أن نضمن  ،بالشراكة مع المجتمع  ،الشروط الالزمة للناس ليعيشوا حياة صحية من
خالل برامج الوقاية والحماية .زورنا على موقع  washtenaw.org/healthأو اتصل على 734-544-6700
###

