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 19  -توصیات جديدة للتطعیم ضد كوفید

.  2024شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس  1وتسري التوصیات الجدیدة من 
 ستجد ھنا معلومات حول الفئات العمریة التي نوصیھا بالتطعیم. 

تقریبا في السوید یحمیك ضد األمراض الخطیرة و الموت. لدى جمیع الناس  19 -ان التطعیم ضد كوفید
بالمائة على  94أن   19 -في الوقت الحاضر. أظھر أحدث استطالع حول كوفید 19 -حمایة جیدة ضد كوفید

األقل ممن شملھم االستطالع لدیھم أجسام مضادة. تمت بناء الحمایة بشكل رئیسي بین األطفال والشباب من 
ع كبار السن بالحمایة من خالل كل من العدوى . یتمتّ 19 -خالل واحدة أو أكثر من حاالت العدوى بكوفید

 والتطعیم.

  50ومع ذلك یجب تعزیز و أستكمال الحمایة عن طریق جرعات إضافیة في العام المقبل لألشخاص من عمر  
عاما والذین ینتمون إلى مجموعة   50عاماً. و ینطبق ذلك أیضا على األشخاص الذین تقل أعمارھم عن 

 معّرضة للخطر. 

واللقاحات وكیفیة تطور الوباء. ان  SARS-CoV-2ة صحة العامة باستمرار بتحلیل تطور فیروس تقوم دائر
 -المعرفة الجدیدة تدعو دائرة صحة العامة في السوید الى تغیر توصیاتھا بأستمرار بشأن التطعیم ضد كوفید

 .2024شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس  1. تسري ھذه التوصیات الجدیدة من 19

 2023آذار/مارس  1توصیات جدیدة سیتم تطبیقھا اعتبارا من 

 1فیما یلي توصیات الدائرة لمختلف الفئات العمریة والفئات المعرضة للخطر. تسري التوصیات من 
 : 2024شباط/فبرایر  29وحتى تاریخ ال یتجاوز  2023آذار/مارس 

 ، سكن خاص للمسنّینSÄBOسنة فما فوق، وكذلك المقیمین في  80
(سكن  SÄBOعاما أو أكثر، وكذلك األشخاص الذین یعیشون في  80نوصي األشخاص الذین تبلغ أعمارھم 

. تسري ھذه 2024شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس  1خاص للمسنین) بأخذ جرعتین خالل الفترة من 
 التوصیة بغض النظر عن عدد الجرعات التي تّم أخذھا سابقاً.

 أشھر على األقل. 6بین الجرعتین: الفاصل الزمني  •

نوصي الفئة العمریة ھذه بالتطعیم األساسي بثالث جرعات: التطعیم األولي (جرعتان) تتبعھا جرعة تكمیلیة  
 بعد أربعة أشھر. 

 سنة 18سنة و االشخاص في الفئات المعرضة للخطر من عمر  79–65
ذلك األشخاص في الفئات المعرضة للخطر  عاما وك 79–65نوصي األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس  1عاما وما فوق بأخذ جرعة واحدة خالل الفترة من  18من عمر 
. تسري ھذه التوصیة  24/ 2023. یجب إعطاء الجرعة بالدرجة األولى قبل موسم الخریف والشتاء 2024

 ابقاً.بغض النظر عن عدد الجرعات التي تّم أخذھا س

شباط/فبرایر   29و حتّى  2023آذار/مارس  1تتوفر جرعة إضافیة من اللقاح للتطعیم خالل الفترة من 
2024 . 

 أشھر على األقل منذ آخر جرعة.  6الفاصل الزمني للتطعیم:  •



نوصي الفئة العمریة ھذه بالتطعیم األساسي بثالث جرعات: التطعیم األولي (جرعتان) تتبعھا جرعة تكمیلیة  
 د أربعة أشھر. بع

 سنة 64–50
 1عاما بأخذ جرعة واحدة خالل الفترة من  64و  50نوصي األشخاص الذین تتراوح أعمارھم بین 

. یجب إعطاء الجرعة بالدرجة األولى قبل موسم الخریف 2024شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس 
 التي تّم أخذھا سابقاً.. تسري ھذه التوصیة بغض النظر عن عدد الجرعات 24/ 2023والشتاء 

 أشھر على األقل منذ آخر جرعة.  9الفاصل الزمني للتطعیم:  •

نوصي الفئة العمریة ھذه بالتطعیم األساسي بثالث جرعات: التطعیم األولي (جرعتان) تتبعھا جرعة تكمیلیة  
 بعد أربعة أشھر، و لكن یُفّضل ان یكون الفاصل الزمني أطول.

 سنة 49–18
عاما ال توجد أیّة توصیة بجرعة تكمیلیة. كما سیتم   49و  18الذین تتراوح أعمارھم بین  بالنسبة لألشخاص

. تتوفر جرعة واحدة 2023مارس  1إیقاف التوصیة بأخذ ثالث جرعات من التطعیم األساسي اعتبارا من 
جرعات بغض النظر عن العدد السابق لل 2024شباط/فبرایر  29إلى  2023آذار/مارس  1خالل الفترة من 

ویمكن أخذ الجرعة على سبیل المثال، إذا كنت تعیش بالقرب من شخص مسن أو أشخاص في مجموعة  
 معرّضة للخطر. 

 أشھر على األقل منذ آخر جرعة.  9الفاصل الزمني للتطعیم:  •

 جرعات متاحاً مستقبالً. 3سیبقى التطعیم األساسي ب 

 اعة جدول خاص لألشخاص الذین یعانون من ضعف في جھاز المن

من المتوقع أن تكون االستجابة المناعیة أضعف بعد التطعیم بالنسبة لألشخاص الذین یعانون من ضعف في 
 جھاز المناعة. لذلك یوصى بالتطعیمات وفقا لجدول خاص مع المزید من الجرعات وفقا لوصفة طبیة خاصة. 
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