مكتب مكافحة األمراض المعدية
))Bureau of Infectious Disease Control
األسئلة الشائعة حول المعلومات الخاصة بلقاح كوفيد)COVID-19( 19-
آخر تحديث في 25 :يناير 2021
الغرض من هذه الوثيقة هو تزويد شركاء الصحة العامة والمجتمع باألسئلة الشائعة وأجوبتها التي يمكن استخدامها للمساعدة في الرد على
االستفسارات الواردة من مجتمعاتهم.
يرجى مالحظة :تظهر المعلومات الجديدة أو المحدثة بنص برتقالي اللون.

معلومات عامة
هل يتوفر لقاح معتمد من إدارة الغذاء والدواء ( )FDAضد ( SARS-CoV-2كوفيد)19-؟
نعم ،منحت إدارة الغذاء والدواء األمريكية ( )FDAتراخيص االستخدام الطارئ ( )EUAللقاحي كوفيد 19-ثبت أنهما آمنان وفعاالن وفقًا لما تحدده بيانات
الشركات المصنعة ونتائج التجارب السريرية الكبرى( .فايزر-بيو إن تك ( )Pfizer-BioNTechومودرنا ())Moderna
كيف يتم إعطاء اللقاح؟
ً
يتم حقن كال اللقاحين في العضل ("الحقن العضلي") .الحقن العضلي هو عادة حقن اللقاح في عضلة الكتف المسماة العضلة الدالية.
هل يؤلم؟
قد يكون هناك شعور بعدم الراحة بعض الشيء في موضع الحقن كما هو الحال مع أي لقاح ،لكنه عادةً ما يكون مؤقتًا.
كم عدد جرعات اللقاح التي يجب أن أحصل عليها؟
يتطلب كل من لقاح كوفيد 19-من شركة فايزر ( )Pfizer COVID-19ولقاح كوفيد 19-من شركة مودرنا ( ] [ )Moderna COVID-19الحصول على
جرعتين .تبلغ الفترة (أو الفاصل) بين الجرعة األولى والجرعة الثانية من لقاح شركة فايزر  21يو ًما .وتبلغ الفترة (أو الفاصل) بين الجرعة األولى والجرعة
الثانية من لقاح شركة مودرنا  28يو ًما.
إذا حصلت على لقاح كوفيد ،19-فهل ينبغي علي الحصول على جرعة اللقاح الثانية من عالمة تجارية أخرى؟
ال ،يجب أن تكون جرعة اللقاح الثانية من نفس العالمة التجارية لجرعة اللقاح األولى.
كم ستدوم مدة الحماية؟
من غير المعروف بعد مدة حماية الشخص الذي يحصل على اللقاح :حيث يمكن أن تدوم الحماية مدى الحياة ،مثل لقاح شلل األطفال أو قد تدوم عا ًما ،مثل لقاح
اإلنفلونزا .يدرس الخبراء هذا األمر لمعرفة المزيد ،وسوف نشارك األدلة الجديدة عندما تصبح متاحة.
هل سأحتاج إلى سداد ثمن لقاح كوفيد/19-هل أحتاج إلى تأمين؟
لن تُح ّ
صل منك رسوم مقابل اللقاح إذا تم إعطاؤه لك في موقع ثابت تابع للوالية .إذا حصلت على اللقاح من خالل مقدم خدمات ،فقد تتكبد رسو ًما مقابل إعطاء
اللقاح.
كاف للجميع؟
هل سيتوفر لقاح ٍ
نعم ،سيتوفر في نهاية المطاف .ستكون اإلمدادات األولية من اللقاح محدودة ،ولن يكون الجميع قادرين على الحصول على اللقاح في الحال .سيُعطى لقاح كوفيد-
 19لألشخاص األعلى عرضة لخطر اإلصابة بالمقام األول .بنا ًء على التوصيات الواردة في إطار العمل الخاص بالتخصيص العادل للقاح كوفيد 19-الصادر
عن األكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب ،تم وضع خطة توزيع مرحلية وعادلة في نيوهامبشر.
ما الذي يمكنني القيام به أثناء انتظار اللقاح؟
يستمر انتشار كوفيد 19-في مجتمعاتنا .ينبغي عليك مواصلة االلتزام بالتباعد االجتماعي مع أي شخص من خارج أسرتك المعيشية ،واستخدام قناع وجه قماشي.
إذا كنت تشعر بالمرض ،ينبغي عليك البقاء في المنزل والخضوع للفحص.

وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية لوالية نيوهامبشر
قسم خدمات الصحة العامة
مكتب مكافحة األمراض المعدية

-1-

األسئلة الشائعة حول المعلومات الخاصة بلقاح كوفيد19-
 25يناير 2021

هل ما زال يمكن أن ينقل شخص حصل على الجرعة الكاملة من اللقاح مرض كوفيد لآلخرين دون معرفة ذلك؟
األمر غير معروف بعد ،ولكن يحتمل أن يظل األشخاص الذين أصيبوا بالعدوى سابقًا أو الذين حصلوا على الجرعة الكاملة من اللقاح عرضة لإلصابة بعدوى
سارس-كوف )SARS-CoV-2( 2-بدون ظهور أعراض أو بعدوى كوفيد 19-الموهنة (األخف وطأة) .لذلك ،حتى األشخاص الذين حصلوا على الجرعة
الكاملة من اللقاح أو الذين أصيبوا بالعدوى سابقًا يحتاجون إلى االستمرار في ممارسة التباعد وتجنب المجموعات والتجمعات االجتماعية وارتداء أقنعة الوجه
في جميع األوقات عند الوجود في أماكن عامة.

المراحل واألهلية
أين يمكنني الحصول على لقاح ومتي يمكنني هذا؟
سيبدأ تسجيل سكان والية نيوهامبشر ( )NHفي المرحلة  1bفي يوم  22يناير الساعة  8:00صباحًا .ستختلف عملية التسجيل وتحديد مواعيد تلقي اللقاح وفقًا
لمعايير تحديد األولوية الخاصة بالشخص وموقع عيادة إعطاء اللقاح:


يجب على األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عا ًما وأكبر التسجيل للحصول على اللقاح في موقع ثابت من خالل زيارة
 .https://vaccines.nh.govيمكن أن يتصل األشخاص الذين ال تتوفر لديهم إمكانية اتصال باإلنترنت على الرقم  2-1-1للحصول على مساعدة في
التسجيل.



يحتاج األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  65عا ًما ممن يعانون من حاالت صحية معينة إلى التسجيل من خالل مقدم الرعاية الصحية الخاص بهم
لتأكيد األهلية.



يجب أيضًا على األفراد اآلخرين في المرحلة  1bالتسجيل للحصول على اللقاح في موقع ثابت من خالل زيارة ( https://vaccines.nh.govأو
االتصال على الرقم  2-1-1إذا لم يكن متوفرًا لديهم إمكانية اتصال باإلنترنت) ،أو من خالل المنظمة التابعين لها (مثل موظف مستشفى) ،أو من
خالل عيادة إلعطاء اللقاح منظمة من قِبل شبكة الصحة العامة اإلقليمية (.)RPHN

وفيما يتعلق باألشخاص الذين تقل أعمارهم عن  65عا ًما ممن يحتاجون إلى تصديق مقدم الخدمات على الحاالت الطبية قبل الحصول على اللقاح:




سيقوم مقدمو الخدمات الذين لديهم إمكانية وصول إلى اللقاح بإعطاء اللقاح إلى مرضاهم وتسجيل المرضى المؤهلين وتحديد مواعيد لهم في العيادات
المنظمة من خالل منظمات الرعاية الصحية التابعين لها.
سيقوم مقدمو الخدمات الذين ليس لديهم إمكانية وصول إلى اللقاح بإحالة المرضى إلى موقع ثابت .بمجرد تأكيد مقدم الخدمات ألهلية المريض،
فسيستلم دعوة عبر البريد اإللكتروني لتحديد موعد للحصول على اللقاح في موقع ثابت .وللمرضى الذين ال يملكون بريدًا إلكترونيًا ،ستتصل وزارة
الصحة والخدمات اإلنسانية ( )DPHSبهم للمساعدة في تحديد موعد.
ينبغي أن يتصل األشخاص الذين ال يتبعون مقدم رعاية صحية على الرقم  2-1-1للتواصل مع مقدم رعاية صحية في منطقتهم.

ترقب مزيدًا من المعلومات حول المراحل الالحقة( .صفحة المعلومات حول اللقاح)
ال تتوفر لدي إمكانية اتصال باإلنترنت وأريد التسجيل للحصول على اللقاح عند فتح باب التسجيل .هل سيتمكن أحد من مساعدتي في التسجيل؟
عند فتح باب التسجيل للقاح فيما يخص المرحلة  1bفي  22يناير  ،2021سيتم إنشاء مكتب التنسيق المعني بمرض كوفيد ( )CCOفي والية نيوهامبشر
لمساعدة األفراد على التسجيل .يمكنك االتصال على الرقم  ،2-1-1والنقر على الخيار الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح ،عند مطالبتك بذلك .يرجى التحلي
بالصبر حيث نتوقع أنه قد تكون هناك أوقات انتظار طويلة إليصالك بمركز االتصال .ولهذا السبب ،نشجع أي شخص يمكنه استخدام اإلنترنت للتسجيل عبر
اإلنترنت.
مقدم الرعاية األولية ( )PCPالخاص بي يوجد في والية أخرى .كيف ستكون عملية اإلحالة مناسبة لي؟
سوف تتبع نفس عملية اإلحالة التي يتبعها شخص يوجد طبيبه في والية نيوهامبشر.
لدي منزل في والية نيوهامبشر ولكن مقر إقامتي الرئيسي في والية أخرى .هل ال يزال بإمكاني الحصول على اللقاح في والية نيوهامبشر؟
في هذا الوقت ،ال يمكن للمقيمين من غير سكان نيوهامبشر الحصول على اللقاح في عيادات إعطاء اللقاح في والية نيوهامبشر إال إذا كان هذا الشخص موظفًا
في شركة أو منظمة في والية نيوهامبشر ذات أولوية في الحصول على اللقاح (مثل عامل رعاية صحية أو مستجيب أول أو موظف بإصالحية أو عامل في
منشأة سكنية لألشخاص من ذوي اإلعاقات الذهنية أو التنموية) .ينبغي على المقيمين من غير سكان نيوهامبشر طلب الحصول على اللقاح من خالل اإلجراءات
الخاصة بواليتهم .ينبغي أن تحصل على اللقاح في والية مقر إقامتك الرئيسي .إذا كنت تحمل رخصة قيادة ،ينبغي أن تحصل على اللقاح في الوالية التي
أصدرت رخصة قيادتك.
كيف تسجل للحصول على جرعة لقاح ثانية؟
بعد الحصول على جرعة اللقاح األولى ،ستتلقى رسالة إلكترونية و/أو تذكيرًا نصيًا لتحديد موعد جرعة اللقاح الثانية .لقد خططت والية نيوهامبشر والتزمت
بتخصيص جرعة لقاح ثانية لكل من يحصل على جرعة اللقاح األولى.
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ما الذي سأحتاج إلى تقديمه عند التسجيل للحصول على اللقاح عبر اإلنترنت؟
عند التسجيل للحصول على اللقاح ،سيُطلب منك اسمك وتاريخ ميالدك وعنوان منزلك وبريدك اإللكتروني ورقم هاتفك .بعد التسجيل عبر اإلنترنت ،ستتلقى
رسالة إلكترونية ستتيح لك تسجيل الدخول وتحديد الموقع والتاريخ والوقت الذين تفضلهم .إننا ال نعرف في الوقت الحالي مدة التأخير بين وقت التسجيل واستالم
رسالة التأكيد عبر البريد اإللكتروني.
هل سيُطلب إثبات ألي شيء أثناء عملية التسجيل؟
ال يحتاج الفرد إلى واحدة من الوثائق المذكورة أدناه للتسجيل ،ولكن سيحتاج إلى إحضار وثيقة واحدة على األقل عند وصوله لتلقي لقاحه:




رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر.
شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف ي ُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما.
دفعة مالية صادرة من الحكومة (مثل ضمان اجتماعي) ،تُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخها في غضون آخر  60يو ًما.

هل توجد قائمة بالمواقع التي سيُوزع اللقاح فيها؟
ستتمكن من تحديد موقع الحصول على اللقاح الخاص بك عند تحديد موعدك.
هل يمكن لألطفال الحصول على اللقاح؟
ال يتوفر في الوقت الحالي لقاح معتمد لالستخدام لدى األشخاص الذين تقل أعمارهم عن  16عا ًما .من المرجح أن يُمنح األطفال فرصة الحصول على اللقاح في
المستقبل .ومع توسع التجارب السريرية ،سنعرف المزيد عن سالمة اللقاح لدى األطفال.
أنا حامل .هل يمكنني تلقّي اللقاح؟
إذا كنت حامالً في الوقت الحالي ،فنحن نطلب منك التحدث عن مخاطر اللقاح وفوائده مع مقدم الخدمات الخاص بك .لم تخضع لقاحات كوفيد 19-الجديدة
للدراسة لدى النساء الحوامل ،لذلك ليس لدينا الكثير من المعلومات حول سالمتها وفعاليتها أثناء الحمل .ومع ذلك ،نظرًا ألن لقاحات كوفيد 19-هذه ال تحتوي
على فيروسات حية ،وألن جزيئات الحمض النووي الريبوزي الرسول ( )mRNAالفيروسية تتحلل بسرعة في جسمك بعد استخدامها لتكوين استجابة مناعية،
فإننا نعتقد أن خطر اللقاح عليك وعلى الجنين منخفض .نعلم أيضًا أن اإلصابة الفعلية بكوفيد 19-أثناء الحمل يمكن أن تزيد من خطر إصابتك بمرض شديد قد
يؤدي إلى دخول المستشفى أو حتى الوفاة .وقد يعرضك كوفيد 19-لخطر متزايد من الحصول على نتائج حمل سيئة ،مثل الوالدة المبكرة .لذلك ،نحن نعتقد أن
حتى النساء الحوامل سيستفدن من اللقاح ولكننا نطلب منك مناقشة هذا األمر مع مقدم الخدمات الخاص بك الذي يعرفك أنت وطفلك على أفضل وجه .يمكنك
أيضًا العثور على المزيد من المعلومات من علىhttps://www.cdc.gov/coronavirus/2019- :
.ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html

السالمة
كيف سنعرف ما إذا كان لقاح كوفيد 19-آمنًا؟
لم تشهد العملية المتبعة في تجارب اللقاح أي تغيير .إن عملية سرعة الضوء ( )Operation Warp Speedسمحت باستكمال التجارب على نحو أسرع ،بسبب
التمويل الفدرالي ،لكن من دون المساس بالسالمة .تم تقليل وقت تطوير اللقاح ،لكن مع اتباع كافة عمليات السالمة المعتاد تطبيقها في التجارب السريرية
الكبرى ،والتي تشمل فئات سكانية فرعية مختلفة (مثل كبار السن أو األشخاص في مجموعات األقليات) ،هذا باإلضافة إلى إجراء مراجعة مستقلة من جانب
وكالة الغذاء والدواء واللجنة االستشارية لممارسات التطعيم ( )ACIPالتابعة لمراكز السيطرة على األمراض ( ،)CDCوأيضًا خبراؤنا في الوالية.
أنا أُصبت بكوفيد .19-هل ال يزال يتعين علي تناول اللقاح؟
نعم .ما لم تكن مصابًا في الوقت الحالي بعدوى نشطة من فيروس كوفيد ،19-يجب أن تحصل على اللقاح .أظهرت الدراسات أن بعض األفراد يمكن أن يصابوا
بالمرض أكثر من مرة .ومع ذلك ،إذا خضعت لعالج من أعراض كوفيد 19-باستخدام أجسام مضادة وحيدة النسيلة أو بالزما نقاهة ،يجب عليك االنتظار 90
يو ًما قبل الحصول على لقاح كوفيد.19-
هل سأكون قاد ًرا على التوقف عن ارتداء قناع وااللتزام بالتباعد االجتماعي إذا حصلت على اللقاح؟
ال ،بينما يتعلم الخبراء المزيد حول الحماية التي توفرها لقاحات كوفيد 19-في ظل ظروف الحياة الواقعية ،فسيكون من المهم أن يستمر الجميع في استخدام جميع
األدوات المتاحة لنا للمساعدة في إيقاف هذه الجائحة ،مثل تغطية الفم واألنف بقناع وغسل اليدين كثيرًا والبقاء على بُعد  6أقدام على األقل من اآلخرين .سيوفر
لقاح كوفيد 19-واتباع توصيات مراكز السيطرة على األمراض ( )CDCمع بعضهما بعضًا أفضل حماية من اإلصابة بفيروس كوفيد 19-وانتشاره ،حيث
يحتاج الخبراء إلى فهم المزيد حول الحماية التي توفرها لقاحات كوفيد 19-قبل اتخاذ قرار بتغيير التوصيات الحالية .وستؤثر عوامل أخرى ،مثل عدد األشخاص
الذين يحصلوا على اللقاح وكيفية انتشار الفيروس في المجتمعات ،على هذا القرار كذلك.
هل يمكن أن أصاب بمرض كوفيد 19-من اللقاح؟
ال ،ال يمكن أن يصيبك لقاح كوفيد 19-بالمرض .للمزيد من المعلومات ،قم بزيارة موقع مراكز السيطرة على األمراض اإللكتروني.
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لدي جهاز مناعي ضعيف .فهل من اآلمن أن أحصل على اللقاح؟
نعم على األرجح ،ولكن يجب عليك استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول مخاوفك المحددة.
أنا أعيش مع شخص ال يعمل جهازه المناعي بشكل جيد ،فهل من اآلمن أن أحصل على اللقاح؟
نعم .بسبب طريقة صنع اللقاح ،فال يمكن أن يُصيبك بالمرض وبالتالي ال يمكنك إصابة شخص آخر عن طريق الحصول على اللقاح.
أتفهم أن اللقاح يبدو آمنًا ،ولكن ماذا لو مرضت من اللقاح؟
تشجع مراكز السيطرة على األمراض وإدارة الغذاء والدواء الجمهور على اإلبالغ عن اآلثار الجانبية المحتملة (تسمى األحداث الضارة) إلى نظام اإلبالغ عن
األحداث الضارة للقاحات ( .)Vaccine Adverse Event Reporting System) (VAERSيجمع هذا النظام الوطني البيانات للبحث عن األحداث الضارة
غير المتوقعة أو التي يبدو أنها تحدث أكثر من المتوقع أو التي تتسم بأنماط غير عادية .تساعد البالغات المقدمة إلى نظام  VAERSمراكز السيطرة على
األمراض في مراقبة سالمة اللقاحات ،فالسالمة هي أولوية قصوى.
سيُطلب من مقدمي الرعاية الصحية اإلبالغ عن أحداث ضارة معينة إلى نظام  .VAERSتستخدم مراكز السيطرة على األمراض أيضًا أداة جديدة قائمة على
الهاتف الذكي تسمى  v-safeلتفقد صحة األشخاص بعد حصولهم على لقاح كوفيد .19-عندما تحصل على اللقاح الخاص بك ،من المفترض أن تتلقى أيضًا ورقة
معلومات  v-safeتخبرك بكيفية التسجيل في أداة  .v-safeإذا قمت بالتسجيل ،فستتلقى رسائل نصية منتظمة مزودة باستطالعات يمكنك من خاللها اإلبالغ عن
أي مشكالت أو تفاعالت ضارة تعاني منها بعد الحصول على لقاح كوفيد.19-

المدارس والمشاريع التجارية
هل ستُضاف لقاحات كوفيد 19-إلى قائمة اللقاحات اإللزامية للمدارس؟
في الوقت الحالي ،ال تخطط وزارة الصحة والخدمات اإلنسانية ( )DHHSإلضافة لقاحات كوفيد 19-إلى قائمة اللقاحات اإللزامية للمدارس .باإلضافة إلى ذلك،
فإن لقاح كوفيد 19-من فايزر-بيو إن تك ليس معتمدًا في الوقت الحالي سوى لالستخدام لدى األفراد الذين تبلغ أعمارهم  16عا ًما وأكبر ،ولقاح كوفيد 19-من
مودرنا غير معتمد سوى لالستخدام لدى األفراد الذين تبلغ أعمارهم  18عا ًما وأكبر .لذلك ،ال يمكن أن تكون هذه اللقاحات مطلوبة لمعظم الطالب.
يُسمح لوزارة  ،DHHSمن خالل عملية لوضع القواعد ،بإضافة لقاحات إلى قائمة اللقاحات اإللزامية للمدارس بموجب التشريع المنقّح المشروح )(RSA
 .141-C:20-a, IIينص قانون الوالية على حاالت إعفاء من اللقاحات اإللزامية للمدارس يمكن العثور عليها في التشريع .RSA 141-C:20-c
هل يمكن أن تطلب منطقة تعليمية من الطالب الحصول على لقاح كوفيد 19-غير موجود في القائمة اإللزامية الخاصة بالوالية من أجل االلتحاق بالمدرسة؟
ال .ينص قانون الوالية بالفعل على عملية لتحديد اللقاحات اإللزامية للطالب .يحل قانون الوالية محل متطلبات المناطق التعليمية ،مما يعني أنه ال يمكن أن
تقتضي منطقة تعليمية حصول الطالب على لقاح غير موجود في القائمة اإللزامية للوالية من أجل االلتحاق بالمدرسة.
هل توصي الوالية بأن يقتضي أصحاب األعمال والمشاريع التجارية حصول الموظفين أو العمالء على لقاحات كوفيد19-؟
ال ،فنظرًا ألن لقاحي كوفيد 19-من فايزر-بيو إن تك ومودرنا معتمدان من خالل ترخيص االستخدام الطارئ ،ال تنوي الوالية اقتضاء الحصول على هذين
اللقاحين بأي شكل من األشكال وال توصي بشكل عام باقتضاء حصول الموظفين أو العمالء على هذين اللقاحين (أو أي لقاح آخر لكوفيد 19-معتمد من خالل
 .)EUAتشمل أسباب هذه التوصية ما يلي:
 تعقيد المسائل القانونية المحيطة بعمليات اقتضاء اللقاحات المعتمدة من خالل EUA؛
 وصعوبة تحديد كيفية تنفيذ عمليات االقتضاء الخاصة باللقاحات المعتمدة من خالل  EUAعندما قد ال تُعتمد اللقاحات أو يُوصى بها للجميع؛
 واألسئلة المتعلقة بالمساواة واإلنصاف المطروحة نتيجة عملية اقتضاء عندما ال يكون لقاحا كوفيد 19-من فايزر-بيو إن تك ومودرنا أو لقاحات
كوفيد 19-األخرى متوفرة لجميع السكان في نفس الوقت؛
 وحقيقة أن والية نيوهامبشر ليس لديها أي نوع من شهادات الحصول على اللقاح الموحدة ولن تنفذ أي منها بغرض تنفيذ هذا النوع من االقتضاء.
ما الذي يجب أن يراعيه مشروع تجاري قبل اقتضاء الحصول على لقاح كوفيد19-؟
إذا رغب صاحب عمل أو مشروع تجاري في اقتضاء حصول العمالء أو الموظفين على لقاحي فايزر-بيو إن تك أو مودرنا (أو لقاحات كوفيد 19-المعتمدة
األخرى) ،ينبغي على صاحب العمل أو المشروع التجاري مراجعة اإلجابات عن األسئلة التالية .باإلضافة إلى ذلك ،قد تواجه بعض المنظمات ظروفًا محددة لم
يتم النظر فيها هنا .سيرغب أصحاب األعمال والمنظمات األخرى في النظر بعناية في جميع اآلثار المترتبة على اقتضاء الحصول على اللقاح مع مستشارهم
القانوني .تفترض اإلجابات الواردة أدناه أنه يتم النظر في الحصول على اللقاحات للموظفين أو العمالء الذين يندرجون ضمن فئات األفراد المعتمد حصولهم على
اللقاح وموصى به فحسب ولم يتم فرض أي قيود سارية كجزء من عملية االعتماد من خالل .EUA
هل يمكن أن يطلب صاحب عمل من موظفيه الحصول على لقاح كوفيد 19-من أجل القدوم إلى العمل؟
نعم .بشكل عام ،يحق ألصحاب األعمال تنفيذ برنامج لقاحات إلزامي .في الواقع ،يطلب أصحاب األعمال ،مثل مقدمي الرعاية الصحية ورعاية األطفال،
الحصول على لقاحات اإلنفلونزا كل عام .ومع ذلك ،قد تتطلب برامج اللقاحات اإللزامية التي يديرها صاحب العمل أسئلة فحص مسبق يجب أن تكون متعلقة
بالوظيفة ومتسقة مع ضرورة العمل .ينبغي على أصحاب األعمال النظر بعناية في جميع اآلثار المترتبة على اقتضاء الحصول على اللقاح والتشاور مع
مستشارهم القانوني .يجب أن تكون برامج اللقاحات اإللزامية غير تمييزية بطبيعتها ،وقد يُطلب من أصحاب األعمال توفير أماكن إقامة للموظفين بموجب
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القوانين الفدرالية مثل قانون األمريكيين ذوي اإلعاقة ( )ADAوقانون الحقوق المدنية وغير ذلك من قوانين مكافحة التمييز الفدرالية والخاصة بالوالية .قدمت
لجنة تكافؤ فرص العمل ( ،)EEOCالتي تفرض القوانين الفدرالية المتعلقة بالتمييز ،توجيهًا حول برامج اللقاحات الخاصة بأماكن العمل ،بما في ذلك لقاحات
كوفيد .19-اطلع على ما ينبغي أن تعرفه عن كوفيد 19-وقانون  ADAوقانون إعادة التأهيل وقوانين  EEOاألخرى .قد يحتاج بعض أصحاب األعمال أيضًا
إلى مراعاة متطلبات المفاوضة الجماعية.
هل يمكن أن تطلب منطقة تعليمية من المعلمين الحصول على لقاح من أجل القدوم إلى العمل؟
سيتم التعامل مع المنطقة التعليمية مثل أصحاب األعمال اآلخرين .باإلضافة إلى ذلك ،قد تحتاج المناطق التعليمية إلى النظر في متطلبات المفاوضة الجماعية.
هل يمكن أن يطلب مشروع تجاري من العمالء إظهار إثبات بالحصول على لقاح كوفيد 19-من أجل التردد على هذا المشروع التجاري؟
نعم بشكل عام ،طالما تم إجراء أي ترتيبات تيسيرية مطلوبة بموجب قانون  ADAويمتثل المشروع التجاري ألي أحكام سارية لقانون الحقوق المدنية وأي
قوانين أخرى من قوانين مكافحة التمييز الفيدرالية والخاصة بالوالية .ينبغي على المشاريع التجارية النظر بعناية في جميع اآلثار المترتبة على اقتضاء الحصول
على اللقاح والتشاور مع مستشارهم القانوني .ال توصي والية نيوهامبشر بهذا النوع من االقتضاء ولن تنفذ أي نوع من شهادات الحصول على اللقاح الموحدة
بغرض تنفيذ هذا النوع من االقتضاء.
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معلومات عامة حول كوفيد19-
www.nh.gov/covid19

 2-1-1نيوهامبشر

1-866-444-4211
الهاتف النصي603-634-3388 :



التسجيل للقاح

vaccines.nh.gov

1-866-444-4211
الهاتف النصي603-634-3388 :



أسئلة عامة حول اللقاح

أو إذا لم تتوفر لديك إمكانية
اتصال باإلنترنت:
 2-1-1نيوهامبشر
 2-1-1نيوهامبشر

covidvaccine@dhhs.nh.gov
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