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 :متطلبات لقاح األنفلونزا للحضور إلى المدرسة

 من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر

 2222ديسمبر  22تاريخ التحديث 

 
من المهم دائًما الحصول و. لجميع الطالبسوف يكون لقاح اإلنفلونزا إلزامًيا ، 0202-0202من العام الدراسي  اعتباًرا

بما في )ما شخص مرض شدة المرض إذا الحد من اإلنفلونزا، ومرض اإلصابة بطر اخللحد من معلى لقاح اإلنفلونزا 

 .آلخرينإلى ابسبب اإلنفلونزا، وكذلك منع انتشار عدوى األنفلونزا ( ذلك خطر دخول المستشفى

 

التأثير الكلي للحد من  هاًما على وجه الخصوص سيكون لقاح اإلنفلونزا، (21-كوفيد)فيروس كورونا خالل جائحة 

مرض شديد، وتقليل العبء ب اإلصابةلسكان المعرضين لخطر لحماية توفير الألمراض الجهاز التنفسي على السكان، و

 .الكلي على نظام الرعاية الصحية

 
 لقاح األنفلونزا؟ عليهم الحصول على يتعينمن الطالب الذين 

نفلونزا لموسم لقاح اإللزمين بالحصول على م  الصف الثاني عشر حتى رياض األطفال  فيطالب الوف يكون س

 .لديهم إعفاء طبي أو ديني نالمدرسة ما لم يكإلى حضور لسماح لهم بالالحالي ل نفلونزااإل

 
 لقاح اإلنفلونزا؟ الحصول علىالطالب يتعين على متى 

يجب و. 0202فبراير  02 قبل( 0202-0202أي العام الدراسي )يجب أن يتلقى الطالب لقاح اإلنفلونزا للموسم الحالي 
قد تلقوا جرعة من اللقاح لموسم اإلنفلونزا الحالي  0202مارس  12المدرسة قبل ب يلتحقونأن يكون الطالب الجدد الذين 

 .للسماح لهم بالحضور

 
 من تلقي لقاح اإلنفلونزا؟ إعفاءاتتوجد هل 

تتضمن إفادة من الطبيب أن تجديد اإلعفاءات الطبية سنوًيا ويجب و. اإلعفاءات الطبية والدينية في والية ماساتشوستسي سمح ب
 .تفيد بأن اللقاح ممنوع طبًيا للطالب

 
 ؟تلقيهلطالب يستطيع اما نوع لقاح اإلنفلونزا الذي 

ويشمل ذلك أنواع اللقاحات القابلة للحقن . مناسب للعمر للموسم الحالي بالمتطلباتونفلونزا مرخص إأي لقاح يفي 

 .األنفوبخاخات 

 
لقاح اإلنفلونزا الموسمية من المدرسة من جرعة يفيد الحصول على  ايمتلكون توثيق  ال هل يجب استبعاد الطالب الذين 

 في األول من يناير؟

نشجع مجتمعات المدارس على العمل مع العائالت و. المدرسية على المستوى المحلي التطعيممتطلبات  تنفيذ تحددي

فيما و. في األول من يناير المتوافقين مع المتطلباتالطالب غير فيما يخص متطلبات الومقدمي الرعاية الصحية لتلبية 

يتم تشجيع مؤسسات و. 0202فبراير  02قبل تلقي لقاح اإلنفلونزا يحب ، فقط 0202-0202لعام الدراسي يتعلق با

المتوافقين مع للطالب غير  التطعيمبعد الثانوي على العمل مع العائالت ومقدمي الرعاية الصحية لتلبية متطلبات م التعلي

 .0202مارس  2 قبل المتطلبات

 

 ديسمبر؟ 13بعد  يسجلونالطالب الذين الوضع فيما يخص  ما

لقاح اإلنفلونزا لموسم اإلنفلونزا الحالي جرعة موثقة من قد تلقوا مارس  12قبل  الذين يسجلونالطالب يكون يجب أن 

 .الدراسة ونؤما يبدعند( إلى جانب جميع اللقاحات األخرى المطلوبة)
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 في الربيع؟ االحق  يسجلون الطالب الذين الوضع فيما يتعلق ب ما

 .مارس الحصول على جرعة من لقاح اإلنفلونزا للعام الدراسي الحالي 12بعد  الذين يسجلونال ي طلب من الطالب 

 
 رياض األطفال والصف السابع؟لهل سيتعين على مدرستي اإلبالغ عن لقاح اإلنفلونزا في استطالعات التطعيم 

بحلول يناير و. خرىاأللقاحات المعلومات عن الستفتح االستطالعات كالمعتاد خالل الخريف إلدخال  –نعم 

لإلبالغ عن معدالت التطعيم ضد اإلنفلونزا للطالب المسجلين في  عاالستطالقسم جديد من إكمال ، قد يتم 0202

االستطالع، واستطالع التطعيم  قسميكال يكون الموعد النهائي لنتوقع أن و. رياض األطفال والصف السابع

 .0202نهاية يناير ب المدرسي التقليدي ومكون اإلنفلونزا

 
المدرسي للصف  التطعيمتلقوا لقاح اإلنفلونزا في استطالع  هل سيتعين على مدرستي اإلبالغ عن عدد الطالب الذين

 الحادي عشر؟

. اسؤال اإلنفلونز االستطالعسوف يتضمن و ،0202سيفتح استطالع الصف الحادي عشر في أوائل عام  -نعم 

 .في المستقبل الحادي عشرحول الجدول الزمني الستطالع الصف أخرى معلومات وف تتوفر سو

 
 هل سيتعين على مدرستي اإلبالغ عن عدد الطالب الذين تلقوا لقاح اإلنفلونزا للطالب في جميع الصفوف؟

إكمال استطالعات التطعيم ي طلب منك إال أنه سكل صف، للقاح اإلنفلونزا  متطلب الحصول علىلى الرغم من وجود ع

 .لمدارس لرياض األطفال والصف السابع والصف الحادي عشرل
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ا كل عام أم للعام الدراسي الحصول على هل سيكون   ؟فقط 2223-2222لقاح اإلنفلونزا مطلوب 
 لجميعديسمبر  12وسيكون مطلوًبا اعتباًرا من  ،لاللتحاق بالمدرسةفي الوقت الحالي  امطلوبً  القاح اإلنفلونزا لقاحً أصبح 

 0202-0202الدراسي وفيما يتعلق بالعام . كل عام دراسيفي  الثاني عشرالطالب في رياض األطفال حتى الصف 

 .0202فبراير  02قبل تلقي لقاح اإلنفلونزا الموسمية يجب ، فقط

 
ا إلى جرعتين وفق ا إلرشادات   ؟(ACIP)طعيم اللجنة االستشارية لممارسات التهل يحتاج الطالب األصغر سن 

عدد لقاحات اإلنفلونزا التي تلقوها حسب سنوات إلى جرعتين من لقاح اإلنفلونزا  1قد يحتاج األطفال الذين تقل أعمارهم عن 

لكن يلزم الحصول على  ،(ACIP)اللجنة االستشارية لممارسات التطعيم يجب تطعيم األطفال وفًقا لتوصيات و. في الماضي

 .المدرسةإلى لحضور لجرعة واحدة فقط من لقاح اإلنفلونزا 

 

 إذا كانت مدرستي ستقدم التعليم عن بعد، فهل سيظل الطالب بحاجة إلى تلبية متطلبات التطعيم؟

طلب لقاح اإلنفلونزا الموسمية، على جميع طالب ماساتشوستس المسجلين تالمدرسي، بما في ذلك م التطعيممتطلبات تسري 

النظر عما إذا كانت المنطقة التعليمية تقدم التعليم شخصًيا، أو تستخدم في رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر، بغض 

 .م هجين أو عن ب عدينموذج تعل

 
 ضد اإلنفلونزا على الطالب الذين يتلقون تعليمهم في المنزل؟ التطعيمهل تنطبق متطلبات 
ضد اإلنفلونزا، على الطالب الذين يتلقون تعليمهم في المنزل ما لم  طعيمالت، بما في ذلك متطلبات طعيمال تنطبق متطلبات الت

 .نشطة بعد المدرسة أو أي سبب خخراأليحتاج الطالب في أي وقت إلى الوصول إلى مبنى المدرسة لممارسة الرياضة أو 


