 :COVID-19صحيفة وقائع
نقطة الصرف ()POD
ما المقصود بنقطة التوزيع ()POD؟
نقطة الصرف ( )PODعبارة عن موقع مؤقت في المجتمع يمكن خالله
إعطاء اللقاحات سري ًعا لألشخاص بأعداد كبيرة .وسيتم تجهيز مواقع
 PODداخل كل مقاطعة في والية نيو جيرسي.

من الذي يمكنه الحضور إلى POD؟
بمجرد الموافقة على استخدام لقاح  ،COVID-19من المحتمل أن يكون متا ًحا
بكميات محدودة .حتى تتوفر إمكانية إنتاج اللقاح بكميات كبيرة ،سيتم منح
الفئات البالغة األهمية من السكان األولوية .انظر "لقاح  :COVID-19من
الذي سيكون بإمكانه الحصول على اللقاح؟" لمزيد من المعلومات.

ماذا يحدث في POD؟
سيحتاج لقاح  COVID-19إلى جرعتين ،تفصل بينهما عدة أسابيع ،لكي
يكون فعاالً .بعد تلقي الجرعة األولى ،سيتم منحك تعليمات تتعلق بالوقت
والمكان الذي ترجع إليه للحصول على جرعتك الثانية.

أين يمكنني معرفة المزيد؟
تفضل بزيارة صفحة لقاح  COVID-19التابعة لـ New Jersey
( Department of Healthدائرة الصحة بوالية نيو جيرسي) للحصول
على معلومات حول اللقاح.
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ﻟﻘﺎح  :COVID-19ﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﯿﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﮫ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻘﺎح؟
ﺑﻤﺠﺮد اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﻘﺎح  ،COVID-19ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﻜﻮن ﻣﺘﺎﺣًﺎ ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻣﺤﺪودة .وﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ إﻧﺘﺎج اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻜﻤﯿﺎت ﻛﺒﯿﺮة ،ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ
ﻣﻨﺤﮫ أوﻻً إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﻷوﻟﻮﯾﺔ  -اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  -اﻟﺬﯾﻦ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻧﮭﻢ ﻣﻌﺮﺿﻮن ﻟﺨﻄﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ
ﺑﻔﯿﺮوس .COVID-19
ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﮭﺞ ﻣﺮﺣﻠﻲ ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻠﻘﺎح ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﺎدﻟﺔ وﻣﻨﺼﻔﺔ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻛﻤﯿﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﻠﻘﺎح .وﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﺗﺘﻐﯿﺮ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻷوﻟﻮﯾﺔ وﻛﯿﻔﯿﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺠﺮﻋﺎت ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻻﯾﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮض واﻟﻄﻠﺐ .وﺳﯿﻜﻮن اﻟﻠﻘﺎح ﻣﺘﺎﺣًﺎ ﻷوﻟﺌﻚ اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﯿﺸﻮن و/أو ﯾﻌﻤﻠﻮن و/أو ﯾﺘﻠﻘﻮن ﺗﻌﻠﯿﻤﮭﻢ ﻓﻲ ﻧﯿﻮ
ﺟﯿﺮﺳﻲ.

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  – 1ﺗﻮﻓﺮ ﺟﺮﻋﺎت ﻣﺤﺪودة
اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺪ
ﯾﻜﻮﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﺗﺼﺎل ﺑﻤﺮﺿﻰ ﻣﺼﺎﺑﯿﻦ أو ﻣﻮاد
ﻣﻌﺪﯾﺔ

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  – 2ﺗﻮﻓﺮ ﻛﻤﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ 1

اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  – 3ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟﻌﺮض ،ﺗﺒﺎطﺆ اﻟﻄﻠﺐ
ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺘﺎﺑﻌﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ 2

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن

اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﯿﻮن اﻵﺧﺮون

ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن

ﻋﺎﻣﺔ اﻟﺴﻜﺎن

اﻷﺷﺨﺎص اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ ﺑﻤﺮض
 COVID-19اﻟﺨﻄﯿﺮ )اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ  65ﻋﺎ ًﻣﺎ ،اﻟﺬﯾﻦ
ﯾﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺼﺤﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ،وﻣﺎ إﻟﻰ
ذﻟﻚ(

اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ اﻷھﻤﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻜﺎن  -ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ﻻ اﻟﺤﺼﺮ:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﻌﺎﻣﻠﻮن ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺼﺤﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻟﻤﺪى
اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﯿﺔ
ﻋﯿﺎدات اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ
ﻣﺮاﻛﺰ ﻏﺴﯿﻞ اﻟﻜﻠﻰ
ﻋﯿﺎدات اﻷﺳﻨﺎن
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﺪﻓﻦ
اﻟﺼﯿﺪﻟﯿﺎت
اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
دور اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
EMS

اﻟﻌﻤﺎل اﻷﺳﺎﺳﯿﻮن اﻵﺧﺮون
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻟﻤﺴﺘﺠﯿﺒﻮن اﻷواﺋﻞ
اﻟﻐﺬاء واﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻨﻘﻞ
اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ/رﻋﺎﯾﺔ اﻷطﻔﺎل
اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺎء/اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
إﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ

اﻟﺒﺎﻟﻐﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
•
•
•
•
•
•
•
•

اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺤﺘﺎﺟﻮن
إﻟﻰ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ
 65ﻋﺎ ًﻣﺎ وأﻛﺒﺮ
اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻄﺒﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ
ﻣﻨﻘﻮص اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﻣﺴﺠﻮن
اﻟﻤﺸﺮدﯾﻦ
ﻣﻼﺟﺊ
ّ
دور اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ
اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻷﺧﺮى
ﻣﺜﻞ ﻣﺮاﻓﻖ اﻷﻣﺮاض
اﻟﻨﻔﺴﯿﺔ وﻋﻤﺎل اﻟﻤﺰارع
اﻟﻤﮭﺎﺟﺮﯾﻦ اﻟﻤﻮﺳﻤﯿﯿﻦ ،وﻣﺎ
إﻟﻰ ذﻟﻚ

اﻵﺧﺮون اﻷﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ
اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻘﺎدﻣﻮن ﻣﻦ:
• اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ
ﻟﻺﺻﺎﺑﺔ و/أو اﻟﻤﻮت ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻔﺮط ﺑﺴﺒﺐ COVID-19
• اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻘﺒﻠﯿﺔ
• اﻟﻜﻠﯿﺎت/اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت
• اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ
• اﻷﺷﺨﺎص ﻣﻦ ذوي اﻹﻋﺎﻗﺎت
• اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ
اﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻨﯿﺔ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ أو ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺆ ّﻣﻦ ﻋﻠﯿﮭﻢ

ﯾﻤﻜﻦ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺣﻮل ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻷوﻟﻮﯾﺔ واﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻷﺧﺮى ﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ ﻟﻘﺎح  COVID-19ﺑﻮﻻﯾﺔ ﻧﯿﻮ ﺟﯿﺮﺳﻲ ﻋﻠﻰ
.https://www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml

