ن
المشمولي
توصيات  :DCJتلقيح األطفال والشباب
بالرعاية خارج إطار األرسة ضد كوفيد19-
أيلول/
سبتمب 2021
ر
ن
المشمولي بالرعاية خارج إطار األرسة ) (out-of-home careأهمية خاصة خالل جائحة
لماذا لصحة األطفال والشباب
كوفيد19-؟
لدى األطفال والشباب يف مرافق الرعاية احتياجات بدنية ونمائية وعاطفية ونفسية زائدة مقارنة بأقرانهم يف المجتمع العام.

ّ
تجعل هذه االحتياجات الصحية المتايدة األطفال والشباب المشمولي بالرعاية خارج إطار األرسة عرضة لثار كوفيد .19-يحد
التلقيح بشكل كبت من احتمال اإلصابة بمرض شديد جراء كوفيد 19-ويساعد يف الحفاظ عىل سالمة العائالت والمجتمعات.
من األهمية بمكان أن يعمل الممارسون الصحيون واألخصائيون االجتماعيون ومقدمو الرعاية ً
معا خالل هذا الوقت لضمان
االستمرار يف تحديد احتياجات األطفال والشباب الصحية والتعامل معها.
تلق اللقاح؟
كيف أحصل عىل موعد ل ي
يمكن الحصول عىل موعد من خالل الطبيب العام ( )GPأو مراكز الخدمات الطبية الخاصة بالسكان األصليي أو أحد مراكز التلقيح
لتلق اللقاح من خالل أحد مراكز التلقيح التابعة لوزارة  ،NSW Healthاذهب
التابعة لوزارة  .NSW Healthللحصول عىل موعد ي
إىل  healthdirect.gov.auوقم بتعبئة البيانات للتحقق من تأهلك للحصول عىل اللقاح ،ثم تابع ألخذ موعد.
ً
قد يكون المخزون من لقاح  Pfizerمحدودا يف منطقتك المحلية ،لذلك قد تضطر لالنتظار للحصول عىل موعد .تتوفر المزيد من
اللقاحات يوم ًيا ،لذا استمر بالتأكد من توفرها.
وافقت ) Therapeutic Goods Administration (TGAبصورة مؤقتة عىل استخدام لقاح  Modernaلألشخاص الذين تزيد
عاما وقد يكون ً
أعمارهم عن ً 12
متاحا يف المستقبل القريب .ى
ون للحصول عىل آخر
يرج التحقق من موقع  NSW Healthاإللكت ي
األخبار حول طرحه يف والية نيو ساوث ويلز.
المعن باألطفال لمناقشة أي أسئلة تتعلق بصحتهم وظروفهم
إذا كنت بحاجة لمزيد من النصائح ،يمكنك االتصال بالطبيب العام
ي
الصحية.
ن
يمكنن الحصول عىل الدعم خالل هذه العملية؟
كيف
ي
ّ
االجتماع المسؤول عن
ألخصان
االجتماع الدعم لألطفال والشباب المؤهلي للحصول عىل اللقاح .تحدث إىل ا
ألخصان
سيقدم ا
ي
ي
ي
ي
االجتماع الخاص بك
لألخصان
الطفل أو الشاب إذا كانت لديك أي مخاوف بشأن تلقيح األطفال الموجودين تحت رعايتك .يمكن
ي
ي
أن يقدم لك الدعم عند التحدث إىل الطفل حول اللقاح وحجز موعد والذهاب إىل الموعد إذا لزم األمر.
الموافقة عىل الحصول عىل اللقاح
ً
تلق
يكق التخاذ قراراته ال ًشخصية فيما يتعلق بعالجه ى ي
الطن ،يمكنه عندها إعطاء موافقته عىل ي
إذا كان الطفل أو الشاب ناضجا بما ي
اللقاح .سيكون ذلك ،يف معظم الحاالت ،من سن  14عاما ،ومع ذلك يجب تقييم هذا األمر عىل أساس فردي.
ّ
إذا كنت تظن بأن الطفل الموجود تحت رعايتك قادر عىل الموافقة عىل اللقاح ،فتحدث إىل طبيبك .سيساعدك الطبيب يف تحديد
الشخص ،بما يف ذلك الحصول عىل التلقيح.
الطن
ما إذا كان لدى الطفل الموجود تحت رعايتك القدرة عىل الموافقة عىل عالجه ى ي
ي
بالنسبة لألطفال المشمولي بالرعاية خارج إطار األرسة الذين ال يستطيعون الموافقة عىل حصولهم عىل اللقاح بأنفسهم ،يمكن
قدم الرعاية واألوصياء الموافقة بالنيابة عنهم.
لم ي
ّ
ى
يرج األخذ يف االعتبار بأن بعض خدمات التلقيح التابعة لوزارة  NSW Healthقد تتطلب من األشخاص الذين تقل أعمارهم عن
ً
ً
وص لتويدهم بموافقته .ويجري العمل حاليا لتتيب الحصول عىل الموافقة
 16عاما أن يحضوا إىل الموعد برفقة مقدم رعاية أو ي
.
مقدم
لمقدم الرعاية الحضور إىل الموعد مع األطفال للمساعدة يف تقديم الموافقة يجب عىل
عت اإلنتنت .يف هذه األثناء ،يمكن
ى
ي
ي
الرعاية واألخصائيي االجتماعيي احتام رغبات األطفال الذين يتمتعون بالقدرة عىل الموافقة.
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ن
رعاين؟
ماذا يحصل يف حال لم يوافق الطفل الموجود تحت
ي
تحدث إىل الطفل أو الشاب الموجود تحت رعايتك حول اللقاح وما الذي سيحدث أثناء عملية التلقيح .تحدث عن التلقيح بطريقة
ّ
أن اللقاح هو نوع من األدوية الن تساعد الناس عىل محاربة الفتوس إذا ّ
تعرضوا له ويمكن أن
أخته ب
يفهمها الطفل أو الشاب .ى
ي
يحول دون إصابة الناس بالفتوس .ال يمكنك إجبار الطفل أو الشاب عىل أخذ اللقاح ،ولكن يمكنك بذل قصارى جهدك للتحدث
عن أي مخاوف قد تكون لديه.
أعتن به ن
ماذا يحصل نف حال كان الطفل الذي ن
يعان من حالة صحية مزمنة؟
ي
ي
ي
يحصل جميع األطفال والشباب المشمولي بالرعاية خارج إطار األرسة عىل خطة خاصة بإدارة صحتهم
ّ
الن يحتاجونها.
الن حصلوا عليها والخدمات الصحية ي
) (Health Management Planبحيث يتم من خاللها تسجيل التقييمات ي
يجب اتباع خطة اإلدارة الصحية قدر اإلمكان خالل جائحة كوفيد 19-لضمان تلبية احتياجات األطفال والشباب الصحية.
األطفال والشباب الذين يعانون من حاالت صحية مزمنة مثل السكري أو الربو أو اضطرابات القلب أو سوء التغذية وكذلك الذين
يعانون من ضعف الجهاز المناع هم ر
أكت عرضة من غتهم للصابة بكوفيد.19-
ي
المعن بالرعاية خارج إطار األرسة أو من الممارسي الصحيي الفرديي
يمكنك الحصول عىل المشورة من منسق الرعاية الصحية
ي
حول الطريقة الن ّ
يتم بها تقديم خدمات صحية محددة أثناء جائحة كوفيد.19-
ي
ن
لدي أطفال آخرون يف األرسة ،هل هم مؤهلون؟

ً
ً
اعتبارا من  13أيلول/
أيضا.
سبتمت ،سيكون جميع
قد يكون األطفال الخرون الموجودون تحت رعايتك وأفراد أرستك مؤهلي
ى
عاما من العمر أو ر
األطفال الذين يبلغون ً 12
أكت مؤهلي للحصول عىل التلقيح .قد ترغب يف التفكت يف تلقيح نفسك وأفراد أرستك
ف آن ً
معا.
ي
للحصول عىل مزيد من المعلومات عن اللقاح:
المعن باألطفال للتناقش حول عملية إعطاء اللقاح والمعلومات المتعلقة باللقاح .إذا كنت ترغب يف مناقشة
اتصل بالطبيب العام
ي
ى
االجتماع الخاص بك.
خصان
األ
ب
االتصال
يرج
أي مخاوف أخرى،
ي
ي
ضاعفت الحكومة األستالية الحوافز المدفوعة وفق نظام الفواتت المجمعة ( )bulk billing incentiveلألطباء العامون
ً
ً
لتقديم خدمات الرعاية الصحية وجها لوجه وعن بعد استجابة لكوفيد .19-تتوفر المزيد من المعلومات حول هذا األمر عىل
ون الخاص بوزارة الصحة التابعة للحكومة األستالية .سيساعد ذلك عىل ضمان تزويد األطفال والشباب بإمكانية
الموقع اإللكت ي
ً
وف الوقت المناسب وعىل النحو المالئم.
الحصول عىل الخدمات الصحية األولية األساسية مجانا ي
روابط مفيدة
•

حقيق؟" صفحة األسئلة الشائعة
الصح "أهو
اللقاح
ي
ي

•

المعلومات المتاحة من قبل وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز حول سالمة اللقاحات وآثارها الجانبية وفعاليتها

•

المعلومات المتاحة من قبل وزارة الصحة يف نيو ساوث ويلز بعدة لغات
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