
 بوالیة نیو جیرسي  COVID-19لمحة عن خطة لقاح     

 

 إلى   COVID-19) مشروع خطة لقاح NJDOH(دائرة الصحة بوالیة نیو جیرسي،  New Jersey Department of Healthقدمت 
Centers for Disease Control and Prevention  ،مراكز مكافحة األمراض والوقایة منھا)CDC وسیتم تحدیث ھذه الخطة  2020أكتوبر   16) في .

كنت تود قراءة   خالل األشھر القادمة قبل أن تتم الموافقة على اللقاح ووصولھ إلى نیو جیرسي. ستمنحك ھذه الصفحة ملخًصا موجًزا لمحتویات الخطة. وإذا
 www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtmlیارة الخطة بمزید من التفاصیل، یمكنك ز

 

 بالوالیة إلى:  COVID-19تھدف خطة لقاح 
 نیو جیرسي توفیر وصول عادل لكل الذین یعیشون و/أو یعملون و/أو یتلقون تعلیمھم في  •
 تحقیق حمایة مجتمعیة وافتراض فعالیة اللقاح وتوفره واستخدامھ  •
 واللقاحات األخرى  COVID-19بناء ثقة مستدامة في  •

 

 

یھدف ھذا إلى إزالة الفوارق من خالل إشراك شركاء متنوعین للعمل على تخطیط اللقاح وإیصالھ. ویمكن تحقیق ذلك من خالل توفیر اللقاح   - الوصول العادل
فتقرون إلى  ین ی في أماكن آمنة ومألوفة؛ وتوفیر المعلومات بلغات مختلفة وزیادة الوصول إلى المجتمعات من خالل المعلومات ومراعاة خیارات التكلفة للذ

 التغطیة التأمینیة الكافیة/غیر المؤّمن علیھم والمجموعات الضعیفة األخرى وإزالة الحواجز. 

.)  3.) العرض الذي یمكنھ تلبیة الطلب، و2.) كمیة محدودة من اللقاح، و1تتضمن الخطة ثالث مراحل محتملة لعرض اللقاح والطلب علیھ.   - اتباع نھج مرحلي
 إبطاء الطلب العام.  

على زیادة الوعي وتوفیر التثقیف وتنشیط العمل بین شركاء الصحة العامة والرعایة الصحة والجمھور لمعالجة المخاوف   NJDOHستعمل   -ثقة الجمھور 
 باستخدام معلومات صحیة وطبیة عامة قائمة على العلم من مصادر موثوقة.  

كل دوائر الوالیة لضمان إیصال اللقاح بشكل عادل وعدم ترك أي مجموعة دون الوصول إلیھ بشكل  یتم اتباع نھج "حكومي شامل"، بما في ذلك  -قیادة الوالیة 
 ظالم. 

   اعتمد قادة الوالیة على الخبراء المتخصصین وقادة الفكر لتوجیھ نیو جیرسي خالل ھذه العملیة وسیواصلون القیام بذلك خالل طرح اللقاح.  -توجیھات الخبراء 

أو   COVID-19، سیكون من المھم التأكد من أن األشخاص األكثر عرضة لخطر اإلصابة بعدوى 1خالل المرحلة    -میة من السكان الفئات البالغة األھ
الذین تأثروا بشكل غیر  -بما في ذلك المجتمعات الملونة  -المعرضین لخطر اإلصابة بمرض أكثر خطورة أو الوفاة، أو أولئك الذین یعانون من نقص الخدمات 

 سب بالوباء من بین أول من یتم تقدیم اللقاح لھم. متنا

طرق متنوعة للتأكد من تلقي األشخاص للعدد الصحیح من جرعات اللقاح واالحتفاظ   -التوعیة بالجرعة األولى في الوقت المناسب والتذكیرات بالجرعة الثانیة 
 بسجالت لدیھم. 

مع   NJDOH) التي یتم توفیرھا على مستوى الوالیة إلیصال اللقاح المریح. تعمل PODتوجد الخطط الستخدام نقاط التوزیع ( -اإلیصال المحلي الكفء والفعال  
 الوكاالت الشریكة للتأكد من التعامل مع اللقاحات وتخزینھا بشكل صحیح.

بمثابة السجل المركزي ونظام الطلب واإلبالغ عن لقاح  NJDOHیم في والیة نیو جیرسي التابع لدائرة سیكون نظام معلومات التطع -إدارة المخزون المنسقة  
COVID-19   .لضمان التخصیص المناسب للموارد 

خطة، وبالتالي توفر إمكانیة  خالل العملیة، سیتم اتخاذ تدابیر لمراقبة برنامج اللقاح لضمان تقدم البرنامج فیما یتعلق بال- مراقبة البرنامج على مستوى الوالیة
 اتخاذ اإلجراءات التصحیحیة عند الضرورة. 
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