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 متطلبات التطعیم للمدارس غیر الحكومیة 
 

) أمًرا من المفوض یطالب الموظفین العاملین NYCأصدر مفوض إدارة الصحة والسالمة العقلیة في مدینة نیویورك (إدارة الصحة في 
 على المتطلبات الجدیدة وكیفیة االلتزام بھا. راجع ھذه الوثیقة للتعرف COVID .( 1-19في المدارس غیر العامة بالتطعیم ضد مرض (

 
 ما ھي المدارس غیر العامة التي یشملھا التفویض؟ 

أو   12ینطبق األمر على المدارس غیر العامة التي تقدم التعلیم والخدمات ذات الصلة للطالب من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف  
ابتدائیة أو ثانویة)، أو تقدم التعلیم في مساكن الطالب لألطفال الذین یتلقون التعلیم أي جزء من ھذا النطاق التعلیمي (مثل مدرسة 

 وجاھیاً في المنزل. 
 

،  12ینطبق ھذا المطلب على المدارس التي تخدم الطالب بین األعمار التي یتم خدمتھا عادةً من مرحلة ما قبل المدرسة حتى الصف  
  صفوف أو مجموعات مماثلة.حتى إذا لم تفصل المدارس الطالب إلى 

 
 من ھو المطالب بالحصول على المطعوم؟

یجب تطعیم موظفي المدارس غیر العامة (یشار إلیھم إجماالً "الموظفون")، بما في ذلك الموظفین بدوام كامل وجزئي والموظفین 
ن الذین ُمنحوا إعفاءات من متطلبات التطعیم  ال یُطلب من الموظفی البالغین غیر المدفوع األجر (مثل الطالب المعلمین والمتطوعین).

 من خالل عملیة ترتیبات معقولة أن یتم تطعیمھم.
 

  متى یجب تطعیم الموظفین؟
، یجب على جمیع الموظفین العاملین في مدرسة غیر حكومیة تقدیم دلیل على أنھم تلقوا جرعة  2021دیسمبر  20االثنین، بحلول یوم 

یجب أن یتلقى الموظفون الذین تلقوا الجرعة األولى فقط من اللقاح المكون من  ).COVID-19ض (واحدة على األقل من لقاح مر
  یوًما من تقدیم دلیل على الجرعة األولى.  45ویقدم دلیًال على الجرعة الثانیة في غضون  2021دیسمبر  20جرعتین بحلول 

 
دلیل على أنھم تلقوا جرعة واحدة على األقل من لقاح مرض أو بعده تقدیم  2021دیسمبر  20یجب على الموظفین المعینین في 

)COVID-19.یجب أن یتلقى الموظفون الذین تلقوا فقط الجرعة األولى من سلسلة من جرعتین بحلول تاریخ البدء،   ) قبل تاریخ البدء
  یوًما من تقدیم دلیل على الجرعة األولى. 45دلیًال على الجرعة الثانیة في غضون 

 
 ) التي قد یتلقاھا الموظفون لتلبیة متطلبات التطعیم؟ COVID-19قاحات مرض (ما ھي ل

 U.S. Food and Drugاللقاحات المقبولة ھي تلك المرخصة أو المعتمدة من قبل إدارة الغذاء والدواء األمریكیة (
Administration, FDA) مثل لقاحات ،Pfizer  وModerna  وJohnson & Johnson  المرخصة لالستخدام في ، أو

تتوفر قائمة اللقاحات المرخصة من   ).World Health Organization, WHOحاالت الطوارئ من قبل منظمة الصحة العالمیة (
 covid19.trackvaccines.org/agency/who.منظمة الصحة العالمیة على 

 
) مقبولة فقط للموظفین المشاركین في التجربة Novavaxللقاحات التي تعد جزًءا من تجربة سریریة مقرھا الوالیات المتحدة (حالیًا، ا

 السریریة، والذین یجب أن یؤكدوا تلقي لقاح نشط، ولیس دواء وھمي.
 

 ماذا یعني أن یتم تطعیمك بالكامل؟
للحصول على التطعیم الكامل، یجب أن یكون قد مر أسبوعان على األقل منذ أن تلقى الموظف الجرعة الثانیة في لقاح یتكون من 

األشخاص الذین تلقوا لقاحین مختلفین یعتبرون محصنین بالكامل إذا   .Johnson & Johnsonجرعتین، أو جرعة واحدة من لقاح 
 ). WHO) أو منظمة الصحة العالمیة (FDAكال اللقاحین من قبل إدارة الغذاء والدواء (تم التصریح أو الموافقة على 

 
لذي یتطلب  " (األمر اVaccination for Nonpublic School Staff-Order Requiring COVID 19وابحث عن " nyc.gov/healthتفضل بزیارة  1

 لموظفي المدارس غیر العامة).  COVID-19تلقیح 

https://covid19.trackvaccines.org/agency/who/
http://nyc.gov/health
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-nonpublic-school-vaccination-requirement.pdf
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 ما ھي الوثائق التي یجب على مدرستي االحتفاظ بھا؟

یجب االحتفاظ بھذه السجالت  یجب على كل مدرسة االحتفاظ بشكل آمن بسجالت إلكترونیة أو ورقیة إلثبات الموظفین على التطعیم.
یجب على المدارس االحتفاظ   أو من ینوب عنھا عند الطلب. NYCلما یسمح بھ القانون، یجب إتاحتھا إلدارة الصحة في  محدثة، ووفقًا

 بتقریر یتتبع المعلومات التالیة:
  اسم الموظف وتاریخ بدء العمل .1
 ، والذي قد یشمل: نوع إثبات التطعیم المقدم .2

 Centers for Disease Control andاألمراض والوقایة منھا (بطاقة لقاحات صادرة عن مراكز مكافحة  •
Prevention, CDC(  .صورة رقمیة أو صورة ضوئیة من ھذه البطاقة مقبولة أیًضا 

صورة رقمیة أو   أو أي سجل تطعیم رسمي آخر، بما في ذلك من مزود الرعایة الصحیة.  NYCسجل التطعیم من  •
 صورة من ھذا السجل مقبولة أیًضا. 

   NYC COVID Safe Appمطبوعة أو صورة شاشة من تطبیق  نسخة •
 CLEAR Health Passنسخة مطبوعة أو صورة شاشة من  •
• NYS Excelsior Pass/Excelsior Pass Plus 
 تاریخ استالم إثبات التطعیم  •

 نوع اللقاح وتواریخ تلقي جرعاتھ .3
 ال حاجة لإلشارة إلى الجرعات الثالثة والجرعات المنشطة.  •

 كان الموظف قد تم تطعیمھ بالكامل حالیًا ما إذا  .4
بالنسبة للموظفین الذین تلقوا الجرعة األولى من اللقاح الذي یتطلب جرعتین، یجب أن یتلقوا ویقدموا إثباتًا لجرعة   •

وتسجیل  یجب أن تتلقى المدرسة فیما بعد إثباتًا  یوًما بعد تقدیم دلیل على تلقي الجرعة األولى. 45ثانیة في غضون  
 . تاریخ استالم الجرعة الثانیة

) ألنھ حصل على ترتیبات معقولة، یجب COVID-19بالنسبة ألي موظف لم یقدم دلیالً على التطعیم ضد فیروس كورونا ( .5
 أن یشیر السجل إلى أنھ تم توفیر ھذه الترتیبات. 

والوثائق الداعمة المقدمة من  یجب أن تحتفظ المدرسة بشكل منفصل بسجالت توضح أساس قرار اإلقامة المعقول  •
  الموظفین وفقًا للقوانین المعمول بھا، بما في ذلك قانون األمریكیین ذوي اإلعاقة. 

 
 فیما یلي مثال على معلومات اللقاح التي یجب جمعھا لموظفیك: 

 
تاریخ بدء   اسم الموظف 

 التوظیف 
نوع إثبات 

 التطعیم 
تاریخ جرعة   اللقاح 

 1اللقاح 
تاریخ جرعة  

 2ح اللقا
تاریخ إثبات اللقاح  

 المقدم
تم التلقیح بالكامل  
اعتباًرا من تاریخ 

 التقدیم 

 NYS 1/10/2020 فالن الفالني 
Excelsior 

Pfizer 3/3 /2021 4/5 /2021 4/15/2021  نعم 

 NYC 2/27/2018 فالن الفالني 
COVID 

Safe app 

Moderna 26/10/2021  مطلوب بحلول
12/6/2021 

11/1/2021 
 ) 1(الجرعة 

 ال

بطاقة لقاحات  2019/ 4/5 تیم سمیث 
CDC 

Johnson & 
Johnson 

 نعم  11/12/2021 ال ینطبق  11/10/2021

 
  كیف أحدد الترتیبات المعقولة؟

تمنع ھناك عدد قلیل جًدا من الحاالت الطبیة التي قد  قد یطلب الموظفون إعفاءھم من مطلب التطعیم بسبب حالة طبیة أو معتقد دیني.
یجب كتابة طلبات اإلعفاء الطبي وتوقیعھا من قبل طبیب مرخص، مع ذكر سبب اإلعفاء  ).COVID-19تطعیم الشخص ضد مرض (

یجب أن   ، واإلقرار بأن التحصین قد یكون ضاًرا بصحة الموظف.CDC)المطلوب بوضوح (والذي یجب أن یكون وفقًا لتوجیھات 
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دید ما إذا كانت ھناك موانع طبیة للتحصین وتحدید المدة الزمنیة التي یتم فیھا بطالن التحصین  تحتوي الوثائق على معلومات كافیة لتح
 طبیا. 

 
 Interim Clinical Considerations"وابحث عن  cdc.govلمزید من المعلومات حول موانع التطعیم، تفضل بزیارة 

for Use of COVID-19 Vaccines Currently Approved or Authorized in the United States "
ي الوالیات  ) المعتمدة أو المصرح حالیاً باستخدامھا ف COVID-19(الترتیبات السریریة المؤقتة الستخدام لقاحات مرض (

للحصول على معلومات حول الترتیبات المعقولة، تفضل بزیارة صفحة اإلنترنت الخاصة ببرنامج التطعیم في مكان العمل  المتحدة).
،  cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communityالتابع لمراكز السیطرة على األمراض والوقایة منھا (تفضل بزیارة 

" (أماكن العمل والشركات) على الجانب األیسر من الصفحة واختر Workplaces & Businessesوقم بتوسیع القائمة المنسدلة " 
 ")Workplace Vaccination Program ) (برنامج التطعیم في مكان العمل)) وموقع "COVID-19 التابع للجنة تكافؤ (

 What You Should Know About COVID-19 and theوابحث عن "  eeoc.govفرص العمل (تفضل بزیارة 
ADA, the Rehabilitation Act, and Other EEO Lawsما یجب أن تعرفھ عن مرض) " )COVID-19  و (

ADA  وقانون إعادة التأھیل وقوانینEEO  .((األخرى 
 

إذا قررت المدرسة أنھا ستزود الموظف بترتیبات معقولة، فیجب على المدرسة أیًضا تحدید شكل اإلقامة بناًء على الظروف الفردیة 
في مناطق ال یوجد فیھا أطفال؛ مطالبة الموظف تتضمن أمثلة الترتیبات تعیین الموظف للعمل  وكیف توفر المدرسة الرتیبات األخرى.

بإجراء المزید من االختبارات المتكررة، بما في ذلك االختبارات المنزلیة المنتظمة؛ ویطلب من الموظف ارتداء غطاءین للوجھ أو 
  أقدام على األقل من اآلخرین في المدرسة.  6غطاء ـأعلى درجة والحفاظ على مسافة 

 
ر الملقحین في زیادة خطر انتقال العدوى إلى األطفال والبالغین في المدارس، ویجب على إداربي المدرسة سیستمر الموظفون غی

 ). COVID-19موازنة مصالح الموظف الذي لم یتم تطعیمھ واالھتمام بحمایة مجتمع مدرستھم من انتقال عدوى مرض (
 

  المدارس غیر الحكومیة تقدیمھ؟ما ھو إثبات االمتثال ألمر التطعیم الذي یجب على 
  یجب أن تقدم المدارس تأكیًدا على امتثالھا ألمر التطعیم.

) بحلول یوم  nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMBیجب تقدیم التأكید األولي (متوفر على  •
  .2021دیسمبر  28الثالثاء، 

الخمیس ) بحلول یوم nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZیجب تقدیم تأكید نھائي (متاح على  •
 . 2022فبرایر  17

 
 یف سیتم إنفاذ متطلبات التطعیم؟ك

ستوفر  جمعت واحتفظت، حسب الحاجة، بسجالت تطعیم الموظفین أو أي ترتیبات معقولة.عند التفتیش، یجب على المدارس إثبات أنھا 
قد یؤدي  تعلیمات فیما یتعلق بأي إخفاق في االمتثال لمتطلبات حفظ السجالت أو استبعاد الموظفین أو التأكید. NYCإدارة الصحة في 

  دوالر أو إجراءات إنفاذ أخرى. 1,000ستمر إلى استدعاء یخضع لغرامة بقیمة أي عدم االمتثال الم
 

 ؟(COVID-19)أین یمكنني الحصول على معلومات عن لقاحات مرض 
لقاحات مرض   nyc.gov/covidvaccine. ، تفضل بزیارة(COVID-19)لمزید من المعلومات حول لقاحات مرض 

)COVID-19.یمكن للموظفین العثور على موقع التطعیم على  ) آمنة وفعالة ومجانیةnyc.gov/vaccinefinder ن طریق أو ع
یمكن للموظفین أیًضا حجز موعد للحصول على اللقاح بالمنزل مجانًا من خالل زیارة الرابط  . 4692-829-877االتصال على الرقم

nyc.gov/homevaccine  877-829-4692أو االتصال بالرقم . 
 

 ھل لدیك أسئلة؟
" (أمر التطعیم في المدارس غیر  nonpublic school vaccinate mandateواطلب "   311تصل برقم  إذا كانت لدیك أسئلة، فا

 الحكومیة).
 

 12.15.21 بتغییر التوصیات مع تطور الموقف.  NYCقد تقوم إدارة الصحة في 

http://cdc.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/clinical-considerations/covid-19-vaccines-us.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/essentialworker/workplace-vaccination-program.html
http://eeoc.gov/
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://www.eeoc.gov/wysk/what-you-should-know-about-covid-19-and-ada-rehabilitation-act-and-other-eeo-laws
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/9G3CBMB
https://nycdohmh.surveymonkey.com/r/CZ6RNNZ
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ar.page
http://nyc.gov/vaccinefinder
http://nyc.gov/homevaccine
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