
 
 
 

 

 

19  –توزي    ع واستحقاق لقاح كوفيد   
 

 هل كنت تعلم؟
 

 من سيحصل عىل اللقاح؟
   

 منحت وكالة األدوية األوروبية الموافقة التسويقية لثالثة لقاحات: 
The Pfizer, Moderna and Astra Zeneca 

 بمجرد الموافقة عىل اللقاحات األخرى، سيتبع توزيعها 
 

ي مالطا الذين لديهم بطاقة إقامة سارية مؤهلون للحصول عىل اللقاح. جميع 
ن
ن ف ن وجميع المقيمي  ن المالطيي  المواطني   

 
ي مالطا، ستشمل قائمة 

األولويات ف   
 

 المجموعة األوىل: 
 
ي مرافق الرعاية طويلة األجل )القطاع العام والخاص(  -

عمال الرعاية الصحية والعاملي   ف   
ي مرافق رعاية طويلة األجل األشخاص الذين   -

كبار السن والصحة العقلية   -يعيشون ف   
.  85األشخاص الذين تبلغ أعمارهم   - عاًما وأكثر  
 

 المجموعة الثانية: 
 

ي الخطوط األمامية    
جميع العاملي   األساسيي   اآلخرين العاملي   ف  -  

اوح أعمارهم بي    - عاًما.   85و 80األشخاص الذين تثر  
 

 المجموعة الثالثة: 
 
األشخاص الذين يعانون من مرض مزمن تجعلهم حالتهم الصحية معرضة بشكل خاص لخطر اإلصابة بمرض شديد أو الوفاة؛  -  
اوح أعمارهم بي    - عاًما؛   80و  70األشخاص الذين تثر  
ي المدارس ومراكز رعاية األطفال -

الموظفي   ف   
 

 المجموعة الرابعة: 
 
عاًما   55الذين تزيد أعمارهم عن األشخاص  -  
ي السكان  -

بافر  
 سيعتمد توقيت طرح اللقاح عىل رسعة إنتاج اللقاح 

 
ون للتلقيح؟  كيف سيعرف الناس متى يحضن

 
ين يعيشون في المراكز وفي المجتمع. التلقيح لألشخاص الذ\ستعلن السلطات الصحية عن كيفية إعطاء التطعيم  

 
ا من الجهات الحكومية فقطسيتم إعطاء اللقاح 

ً
ا وسيكون متاح

ً
ي السوق الخاص. احذر من أي أفراد أو مواقع  مجان

. لن يتوفر اللقاح ف 

ي يتم بيعها عبر ال ويب تبيع اللقاح. 
نت أو من قبل أشخاص غب  مضح لهم احتيالية وال توجد طريقة لمعرفة  قد تكون اللقاحات التى نبى

ا للمعايب  المطلوبة
ً
. ما إذا كان قد تم االحتفاظ بها وفق  



 
 
 

ي مالطا ليس المصدر الرسمي لهذه المعلومات. قامت المفوضية السامية لألمم المتحدة 
ي  المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئي   ف 

لشؤون الالجئي   ف 
جمة هذه المعلومات ي مالطا  مالطا بثر

ي اللجوء ف  ي تفهمها، ولمشاركتها بي   الالجئي   وطالت 
إلتاحتها لك باللغة التر  
جمة عن اللقاح كوفيد  19-لمزيد من المعلومات المثر  

 يرج  زيارة 
https://www.unhcr.org/mt/news/covid-19-information-for-malta. 

.  
 المصدر: إدارة تعزيز الصحة والوقاية من األمراض، مالطا 
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