
 
صحفيبيان   

وسڤالمضاد ل لقاحاللتحضير لتوزي    ع ا تا  19-ڤيدكو   ير ي ألير
 
 ف
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تا ت ا تاًما ستعد حكومة ألير
ً
المضادة لقاحات الع ي    وتوز الستالم استعداد

وس  ڤل   وفوس  .19- ڤيدكو ير
 
من سكان  435000يصل إىل  إىل ما لقاح القدم ي

ي الرب  ع األول من عام 
 
تا ف  . 2021ألير

 

ن  ي موقع ممتاز لتنفيذ برنامج تحصي 
تا فن التخطيط واإلعداد متقدمان بشكل جيد. تعتبر ألبر

 مرحلي بمجرد توفر اللقاحات. 

 

تا فريق عمل جديد للقاح    المستمر،لدعم هذا العمل   ألبر برئاسة   19-ڤيدكو عينت حكومة 

   19-ڤيد كو . سيعتمد فريق عمل لقاح  بول وينيك  نائب وزير الشؤون البلدية الفريق المتقاعد 

ي اتخذتها  
تا  عل الخطوات الت  بالفعل للتحضب  لتسليم   AHSهيئة الخدمات الصحية بألبر

 اللقاح. 

 

ي رصح 
تا:   رئيس مجلس وزراء ،جايسون كيتن  ألبر

تا مستعدة لطرح لقاح منقذ   ا،اليوم األول. لدينا خطة مطورة    ذ للحياة من"ألبر
ً
تبدأ بتطعيم   جيد

ا. سيقود جهودنا القائد السابق للجيش  
ً
اء   الكندي،الفئات األكبر ضعف بمساهمة من كبار خبر

 الصحة العامة ". 

 

ي المقاطعة لضمان التوزي    ع ا
ف فرقة العمل عل تنفيذ برنامج توصيل التطعيم فن  لعادلستشر

ي الوقت المناسب للقاحات والفعال 
تا. وفن ي جميع أنحاء ألبر

 فن

 

 تايلر شاندرو وزير الصحة أضاف 

ي قمنا بتنفيذها  موجهة  القوية و ال تدابب   "كانت ال
ورية لوقف انتشار  الت  وسڤ رصن  ،19-ڤيد كو   ب 

ي نفس الوقت مع 
ي    وتزامنت فن

التخطيط لتوافر لقاح آمن وفعال بمجرد أن يصبح جاهًزا. ستبتن

طعيم  فرقة العمل الجديدة هذه عل العمل المكثف الذي قام به مسؤولو الصحة لضمان ت

ي أرسع وقت 
تا فن  بمجرد توفر اللقاح ".  ممكن،سكان ألبر

 

لكو  مضاد  لقاح  أي  اعتماد  يتم  لم  اآلن،  الكندي  19-يد ڤحت   الصحة  وزراه  و من  بمجرد ة. 

من   جرعات كافية  ي 
تلق  تا  ألبر تتوقع  ومودرنا الموافقة،  فايزر  ي 

كت  قبل رسر من  المنتج    اللقاح 

ن ما يصل إىل   ا    435000لتحصي 
ً
تا األكبر تعرض ة ما    للخطر من سكان ألبر ي الفب 

ن وذلك فن بي 

 . 2021يناير ومارس 

 معلومات ذات صله 
   19-عن كوفيد معلومات

 
 

 الستفسارات وسائل اإلعالم 
Tom McMillan 
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 19-ڤيد كو رئيس فريق عمل لقاح   وينيك،بول أضاف 

ي  "سنبذل قصارى جهدن
تا،ا للتأكد من أنه بمجرد توفر اللقاح فن ا    ألبر

ً
ن فريق سيتم توزيعه بأرسع ما يمكن وبكفاءة. نحن نعي 

ن حرصًيا عل هذه المسألة ".   العامة،الخدمة  مواقعمن جميع  التخصصات،متعدد  كب 
 للب 

 

ن عل   ي أوائل    مراحل،سيتم تنفيذ التحصي 
ي اللقاحات.    يناير،بدًءا من المرحلة األوىل فن

تطعيمهم  وف يتم  سالذين  بمجرد تلق 

ي المرحلة األوىل يشملون  
ن المنزالء دور  فن ي تلك    ساعدين لهمالرعاية طويلة األجل والمقيمي 

ن فن وأفراد   المرافق،والموظفي 

ن بالمناطق المحمية ن المقيمي  عاًما أو    75وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم    عاًما،  65م عن  تزيد أعمارهو   السكان األصليي 

، ي تزداد الحاجة إليهموعاملي الرعاية الصحية    أكبر
ي و قدرة القوى العاملة  استمرار  لضمان    الت  ي المجال الطتر

عاملي الرعاية فن

 ىل أولئك األكبر عرضة للخطر. إ 19-ڤيدكو األكبر عرضة لنقل  الصحية 

 

وستستهدف مرة أخرى الفئات السكانية ذات األولوية. ستشمل   2021من المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية بحلول أبريل  

تا،طرح التطعيمات عل عموم سكان  3المرحلة   . 2021ومن المتوقع أن تبدأ بحلول خريف  ألبر

 

ي المراحل األوىل من  
اكة ناجحة مع"وينيك"ة  تحت قياد  اإلقليمية،كان مركز العمليات    الوباء، فن هيئة الخدمات   ، جزًءا من رسر

تا اء وتوزي    ع األقنعة والعباءات والقفازات ودروع الوجه وسط   AHS الصحية بألبر  معدات عل  للحصول  عالمي  الندفاع  اال لشر

 . (PPE) الوقاية الشخصية

 

ة  عل ذوي 19-ڤيدكو سيشمل أعضاء فريق عمل لقاح   ي مجاالتمن مواقع الحكومة  الخبر
ي العمليات   المختلفة وذلك فن

فن

ن  و واللوجستيات والعالقات الفيدرالية   ، واألخالق طعيموالمجاالت الصحية والشيرية، والصحة العامة والت  المقاطعات،بي 

 وتكنولوجيا المعلومات والبيانات. 

 

 حقائق رسيعة 

والمقاطعات واألقالي الفيدرالية  الحكومة  تا بشكل وثيق مع  ألبر لقاحات  • عملت  اء  بدأ   19-ڤيدكو م األخرى لشر أن  منذ 

 الوباء. 

وس  ڤمضادة ل  • ال يوجد حالًيا لقاحات  معتمدة من قبل وزارة الصحة الكندية. و  19-ڤيد كو ب 

ي الوقت الحاىلي •  
ن من اللقاحات لتلقيها بتم تخصيص    ،فن تا،نوعي  ي الوصول  الجرعات  ومن المتوقع أن تبدأ    ألبر

عام   بأوائلفن

 إذا وافقت وزارة الصحة الكندية عل ذلك.  2021

ي جرعات من لقاح فايزر ابتداًء من أوائل عام 
تا تلق   تليها جرعات لقاح مودرنا.  ،2021• تتوقع ألبر

 • ما زالت المبالغ المحددة والجداول الزمنية قيد اإلنجاز. 

ي شحنات متعددة خالل الرب  ع
ن فن  . 2021األول من عام  • من المتوقع أن يصل كال اللقاحي 

ي • من المتوقع 
ي عام تلق 

ي وقت الحق فن
.  2021شحنات إضافية من اللقاح فن  مع زيادة اإلنتاج العالمي

 


