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 مجلس الصحة لرفیر یقدم تحدیًثا عن التطعیمات ضد فیروس كورونا
 

 ستقوم المدینة بإدارة اللقاحات وفًقا لجدول التوزیع المرحلي للوالیة
 

 أول المستجیبین یحصلون على الجرعة األولى هذا األسبوع
 
 
 

 اإلثنین ، 11 ینایر ، 2020 - قدم مجلس الصحة الیوم تحدیًثا لجهود التطعیم الجاریة ضد كوفید-١٩ في مدینة ریفیر. یواصل مجلس
 الصحة العمل بشكل وثیق مع إدارة الصحة العامة لتنسیق توزیع اللقاح وفًقا للنهج المكون من ثالث مراحل الذي تدیره إدارة بیكر بولیت

 هنا  . یتوقع مجلس الصحة إدارة اللقاحات في رفیر وفًقا لكل مرحلة من المراحل الثالث ، بدًءا من عیادة للمستجیبین األوائل هذا
 األسبوع.

 
 یمكن للمقیمین زیارة  revere.org/vaccine-signup لیتم إخطارهم عند بدء التوزیع للمرحلة التي

 یكونون مؤهلین لها.
 

 "لقد عملنا مع الوالیة منذ عدة أسابیع لضمان استعدادنا إلعطاء اللقاحات لسكان رفیر بمجرد توفرها. نرید تذكیر السكان بأنه
 یجب إعطاء جمیع التطعیمات في إطار إرشادات الدولة المرحلیة وأنه ال استثناءات قالت لورین باك ، ممرضة الصحة العامة
 في مدینة ریفیر. "لن یكون اللقاح فعاًال إال إذا تناوله الناس ، وقد بدأنا أیًضا عمل التثقیف العام ، وتبادل الحقائق حول سالمة

 وفعالیة اللقاحات وبناء الثقة داخل المجتمع."
 

  توزیع المرحلة األولى (دیسمبر 2020 - 2021 فبرایر
 

 أول المستجیبین : ستعقد مدن تشیلسي ورفیر وینثروب ، بالشراكة مع مجلس تخطیط منطقة العاصمة ، عیادة
 تطعیم ضد كوفید-١٩ لمدة ثالثة أیام ألول  المستجیبین ستعقد یوم الجمعة 15 ینایر والسبت 16 ینایر واألربعاء ، 

 20 ینایر ، ستكون العیادة مفتوحة لجمیع الضباط المحلفین في أقسام الشرطة واإلطفاء بالمدن الثالث ، وخدمات
EMS و 911 مرسًال. سیتم تعیین المواعید للمستجیبین األوائل من خالل منصة جدولة عبر اإلنترنت بناًء على 

 .توفرهم

https://www.mass.gov/info-details/when-can-i-get-the-covid-19-vaccine
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTlJUP1csShHLpQHI3aypz-viigGjn4RlGBkVLOrgmqzvzzQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTlJUP1csShHLpQHI3aypz-viigGjn4RlGBkVLOrgmqzvzzQ/viewform


 مرافق الرعایة طویلة األمد:  جمیع مرافق الرعایة طویلة األمد لرفیر تشارك في برنامج التطعیم للحكومة الفیدرالیة
 .بدأت جمیع المرافق في عملیة التطعیم أو ستبدأ العملیة هذا الشهر .Walgreens و CVS Health بالتعاون مع

 العاملون في مجال الرعایة الصحیة: یتم تطعیم العاملین في مجال الرعایة الصحیة في رفیر مباشرة من خالل أرباب
 عملهم.

 
 العاملون في مجال الرعایة الصحیة : یتم تطعیم العاملین في مجال الرعایة الصحیة في رفیر مباشرة من خالل أرباب

 عملهم.
  

 توزیع المرحلة الثانیة
 حددت الدولة المرحلة الثانیة من توزیع اللقاح خالل الفترة من فبرایر إلى أبریل وستشمل:

 األفراد الذین یعانون من مرضین مصاحبین أو أكثر أو تزید أعمارهم عن 75 عاًما●
 التعلیم المبكر والعاملین من ریاض األطفال وحتى الصف الثاني عشر ، والعبور ، والبقالة ، والمرافق ،●

 واألغذیة والزراعة ، والصرف الصحي ، واألشغال العامة ، وعمال الصحة العامة
 البالغین 65+●
 األفراد المصابون بمرض واحد●

  
 سیبقى مجلس الصحة لرفیر على استعداد إلعطاء اللقاحات لألفراد ضمن هذه الفئة بالتعاون مع إدارة الصحة العامة.

  
 توزیع المرحلة الثالثة

 من المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة من توزیع اللقاح من قبل الدولة في أبریل من عام 2021 وستتیح اللقاح لعامة
 الناس. سیبقى مجلس الصحة لرفیر على استعداد إلعطاء اللقاحات للمقیمین بالتعاون مع وزارة الصحة العامة.
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