العام الدراسي 2022-2021
متطلبات والية نيويورك فيما يتعلق
1
بالتطعيم لدخول المدرسة/الحضور
مالحظات:

ينبغي أن يكون األطفال المنتمون لمرحلة ما قبل روضة األطفال قد تلقوا التطعيمات المناسبة ألعمارهم .يعتمد عدد الجرعات على الجدول الموصى به من قِبل اللجنة االستشارية لممارسات
التطعيم (( .)Advisory Committee for Immunization Practices (ACIPينبغي أن تكون الفترات الفاصلة بين جرعات اللقاح مطابقة لجدول التطعيم الموصى به من قِبل اللجنة
االستشارية لممارسات التطعيم ( )ACIPلألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  0و 18عا ًما .الجرعات التي يتم تلقيها قبل الحد األدنى للعمر أو قبل الفترات الفاصلة المفروضة ال يُعتد بها وال
تُحسب من ضمن مجموعة الجرعات المدرجة أدناه .انظر التذييالت للمعلومات الخاصة عن كل لقاح .ينبغي أن يستوفي األطفال الملتحقون بفصول ليست تابعة لصفوف دراسية متطلبات التطعيم
للصفوف الدراسية الموازية ألعمارهم.

يجب قراءة متطلبات الجرعات مع التذييالت الخاصة بهذا الجدول

مرحلة ما قبل روضة
األطفال (الرعاية
النهارية أو برنامج
 Head Startأو
الحضانة أو صف ما
قبل روضة األطفال)

اللقاحات

اللقاح الذي يحتوي على ذوفان
الخناق والكزاز ولقاح السعال الديكي
(DTaP/DTP/Tdap/Td)2

 4جرعات

اللقاح الذي يحتوي على ذوفان الكزاز
والخناق ومعزز لقاح السعال الديكي
(Tdap)3
اللقاح ضد شلل األطفال (IPV/
OPV)4
لقاح الحصبة والنكاف والحصبة
األلمانية (MMR)5
لقاح التهاب الكبد الوبائي ب

6

لقاح الجديري المائي

7

اللقاح المتقارن المضاد لاللتهاب
الرئوي (PCV)10

 5جرعات أو  4جرعات
إن كانت الجرعة الرابعة قد أعطيت في عمر  4أعوام
أو أكبر ،أو  3جرعات فقط إذا كان عمر الطفل 7
أعوام أو أكبر وبدأت سلسلة التطعيمات في عمر عام
واحد أو أكبر

ال ينطبق

الصفوف
الدراسية ،7 ،6
 10 ،9 ،8و11

 3جرعات

جرعة واحدة

 4جرعات أو  3جرعات إذا تم تلقي الجرعة الثالثة في عمر  4أعوام أو أكبر

 3جرعات
جرعة واحدة

جرعتان

 3جرعات

 3جرعات أو جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب للبالغين (ريكومبيفاكس) لألطفال الذين تلقوا الجرعات
بفترات فاصلة تبلغ  4أشهر على األقل بين العام  11والعام  15من أعمارهم

جرعة واحدة

جرعتان

لقاح المكورات السحائية
(MenACWY)8

اللقاح المتقارن للمستديمة النزلية من
النوع ب(Hib)9

رياض األطفال والصفوف األول ،والثاني،
والثالث ،والرابع ،والخامس

الصف 12

الصفوف الدراسية
10 ،9 ،8 ،7
و :11
جرعة واحدة

ال ينطبق

 1إلى  4جرعات

ال ينطبق

 1إلى  4جرعات

ال ينطبق

Department
of Health

جرعتان أو جرعة
واحدة إذا تم تلقي
الجرعة في عمر 16
عاما أو أكبر

 .1الدليل المصلي الظاهر على وجود األجسام المضادة للحصبة أو النكاف أو الحصبة األلمانية أو
التأكيد المختبري لهذه األمراض يعد بمثابة إثبات مقبول للمناعة من هذه األمراض .االختبارات
المصلية لشلل األطفال هي دليل مقبول على المناعة فقط إذا تم إجراء االختبار قبل  1سبتمبر 2019
وكانت جميع األنماط المصلية الثالثة إيجابية .يعد اختبار الدم اإليجابي لألجسام المضادة السطحية
اللتهاب الكبدي الوبائي (ب) دليالً مقبوالً على المناعة التهاب الكبدي الوبائي (ب) .يُقبل الدليل
المصلي المثبت لألجسام المضادة للحماق ،أو التأكيد المختبري الجديري المائي أو التشخيص من
قبل الطبيب أو مساعد الطبيب أو الممرض الممارس بأن الطفل مصاب بمرض الحماق دليل على
المناعة ضد الجديري المائي .
 .2لقاح ذوفانات الخناق والكزاز والسعال الديكي غير الخلوي (( .)DTaPالحد األدنى للعمر 6 :أسابيع)
أ .األطفال الذين يبدؤون سلسلة اللقاح في الموعد المحدد ينبغي أن يتلقوا سلسلة من  5جرعات
شهرا ،و 4أعوام أو أكبر .يمكن تلقي
للقاح  DTaPفي األعمار  2و 4و 6و 15إلى 18
ً
شهرا ،شريطة أن يكون قد مر  6أشهر على
الجرعة الرابعة في عمر أصغر يصل إلى ً 12
األقل منذ الجرعة الثالثة .لكن الجرعة الرابعة من لقاح  DTaPال تتطلب أن يتم تكرارها إذا
أُعطيت بعد الجرعة الثالثة من  DTaPبـ  4أشهر على األقل .يجب تلقي الجرعة النهائية في
السلسلة في يوم الميالد للعام الرابع من العمر أو بعده وبعد الجرعة السابقة بـ  6أشهر على
األقل.
ب .إذا أُعطيت الجرعة الرابعة من لقاح  DTaPفي عمر  4أعوام أو أكبر وستة أشهر على األقل
بعد الجرعة الثالثة ،تكون الجرعة الخامسة (المعززة) من لقاح  DTaPغير ضرورية.
ج .بالنسبة لألطفال المولودين قبل  ،2005/1/1ال يتطلب األمر سوى مناعة ضد الدفتيريا ويمكن
أن تلبي جرعات  DTو Tdهذا المطلب.
د .ينبغي أن يتلقى األطفال من عمر  7سنوات فأكبر الذين لم يتلقوا تطعيم سلسلة لقاحات DTaP
لألطفال بشكل كامل لقاح  Tdapكجرعة أولى في السلسلة التعويضية؛ إذا كانت هناك حاجة
لجرعات إضافية ،فاستخدم لقاح  Tdأو  .Tdapإذا تم تلقي الجرعة األولى قبل عيد ميالده
األول ،فسيلزم  4جرعات ،طالما تم تلقي الجرعة النهائية في سن  4سنوات أو أكثر .إذا تم تلقي
الجرعة األولى في عيد ميالده األول أو بعده ،فسيلزم  3جرعات ،طالما تم تلقي الجرعة النهائية
في سن  4سنوات أو أكثر.
 .3لقاح ذوفانات الكزاز والخناق والسعال الديكي غير الخلوي ( )Tdapالمعزز للمراهقين( .الحد األدنى
للسن للصفين  6و 10 :7سنوات؛ الحد األدنى للعمر للصفوف من  8إلى  7 :12أعوام)
أ .يلزم على الطالب الذين تبلغ أعمارهم  11عا ًما أو أكبر الذين يدخلون إلى الصفوف الدراسية 6
إلى  12أن يتلقوا جرعة واحدة من .Tdap
ب .باإلضافة إلى متطلبات الصف السادس إلى الثاني عشر ،يمكن أيضًا إعطاء لقاح  Tdapكجزء
من السلسلة التعويضية للطالب الذين تبلغ أعمارهم  7سنوات فما فوق والذين لم يتم تحصينهم
بشكل كامل بسلسلة  DTaPلألطفال ،كما هو موضح أعاله .في العام الدراسي 2021-
 ،2022فقط جرعات  Tdapالتي تُعطى في سن  10سنوات أو أكثر تفي بمتطلبات Tdap
للطالب في الصفين السادس والسابع؛ ومع ذلك ،فإن جرعات  Tdapالتي يتم إعطاؤها في سن
 7سنوات أو أكثر تفي بالمتطلبات للطالب في الصفوف من  8إلى .12
ج .الطالب الذين يبلغون من العمر  10سنوات في الصف السادس والذين لم يتلقوا لقاح Tdap
بعد ،يمتثلون حتى يبلغوا  11عا ًما.
 .4لقاح شلل األطفال المعطل ( )IPVأو لقاح شلل األطفال الفموي (( .)OPVالحد األدنى للعمر:
 6أسابيع)
أ .األطفال الذين يبدؤون سلسلة اللقاح في الموعد المحدد ينبغي أن يتلقوا سلسلة من لقاح  IPVفي
شهرا ،و 4أعوام أو أكبر .يجب تلقي الجرعة النهائية في السلسلة
األعمار  2و 4و  6حتى ً 18
في يوم الميالد للعام الرابع من العمر أو بعده وبعد الجرعة السابقة بـ  6أشهر على األقل.
ب .بالنسبة للطلبة الذين تلقوا جرعتهم الرابعة قبل العام الرابع من العمر ،وقبل  7أغسطس ،2010
يكفيهم تلقي  4جرعات تفصل  4أسابيع على األقل بين كل منها والتي تليها.
ج .إذا أُعطيت الجرعة الثالثة من لقاح شلل األطفال في عمر  4أعوام أو أكبر وستة أشهر على
األقل بعد الجرعة السابقة ،تكون الجرعة الرابعة من لقاح شلل األطفال غير ضرورية.
د .بالنسبة لألطفال الذين لديهم سجل لقاح شلل األطفال الفموي ،يتم احتساب لقاح  OPVثالثي
التكافؤ فقط ( )tOPVضمن متطلبات لقاح شلل األطفال في مدارس والية نيويورك .يجب
احتساب جرعات اللقاح الفموي التي تُعطى قبل  1أبريل  2016ما لم يُذكر على وجه التحديد
على أنها أحادية التكافؤ أو ثنائية التكافؤ أو على النحو الذي تم إعطاؤه أثناء حملة التحصين
ضد فيروس شلل األطفال .ال ينبغي احتساب جرعات لقاح شلل األطفال الفموي المعطى في أو
بعد  1أبريل .2016
 .5لقاح الحصبة والنكاف والحصبة األلمانية (( )Measles-mumps-rubella, MMRالحد األدنى
شهرا)
للعمرً 12 :
أ .يجب تلقي الجرعة األولى من لقاح  MMRفي يوم الميالد للعام األول أو بعده .يجب تلقي
الجرعة الثانية بعد  28يو ًما ( 4أسابيع) على األقل من الجرعة األولى ليُعتد بها.
ب .الحصبة :يلزم على األطفال في مرحلة ما قبل روضة األطفال تلقي جرعة واحدة .مطلوب
جرعتان للصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.

ج .النُكاف :يلزم على األطفال في مرحلة ما قبل روضة األطفال تلقي جرعة واحدة .مطلوب
جرعتان للصفوف من رياض األطفال حتى الصف الثاني عشر.
د .الحصبة األلمانية :مطلوب جرعة واحدة على األقل لجميع الصفوف (ما قبل الروضة حتى
الصف .)12
 .6لقاح االلتهاب الكبدي ب
أ .يمكن إعطاء الجرعة األولى عند المولد أو في أي وقت بعد ذلك .يجب تلقي الجرعة الثانية بعد
الجرعة األولى بـ  4أسابيع ( 28يو ًما) على األقل .يجب أن تكون الجرعة الثالثة بعد الجرعة
الثانية بـ  8أسابيع على األقل وبعد الجرعة األولى بـ  16أسبوعًا على األقل وليس قبل بلوغ
 24أسبوعًا من العمر (عند إعطاء  4جرعات ،استبدل "الجرعة الرابعة" بـ "الجرعة الثالثة"
في هذه الحسابات)..
ب .ستستوفي جرعتان من لقاح التهاب الكبد الوبائي ب (ريكومبيفاكس) ،يفصل بين تلقيهما  4أشهر
على األقل ،عند عمر يتراوح بين  11عا ًما و 15عا ًما المطلب.
شهرا)
 .7لقاح الجديري المائي( .الحد األدنى للعمرً 12 :
أ .يجب تلقي الجرعة األولى من لقاح الجديري المائي في يوم الميالد للعام األول أو بعده .يجب
تلقي الجرعة الثانية بعد  28يو ًما ( 4أسابيع) على األقل من الجرعة األولى ليُعتد بها.
ب .بالنسبة لألطفال الذين تقل أعمارهم عن  13عا ًما ،فإن الحد األدنى الموصى به للفاصل الزمني
بين الجرعات هو  3أشهر (إذا تم إعطاء الجرعة الثانية بعد  4أسابيع على األقل من الجرعة
األولى ،يمكن قبولها على أنها صالحة)؛ بالنسبة لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  13عا ًما فما
فوق ،فإن الحد األدنى للفاصل الزمني بين الجرعات هو  4أسابيع.
 .8لقاح المكورات السحائية (( .)MenACWYالحد األدنى للعمر للصفوف من  7إلى  10 :8سنوات؛
الحد األدنى للعمر للصفوف من  9إلى  6 :12أسابيع).
أ .مطلوب جرعة واحدة من لقاح المكورات السحائية المتقارن ( Menactraأو  Menveoأو
 )MenQuadfiللطالب الذين يدخلون الصفوف  7و 8و 9و 10و.11
ب .بالنسبة للطالب في الصف الثاني عشر ،إذا تم تلقي الجرعة األولى من لقاح المكورات السحائية
المتقارن في سن  16عا ًما أو أكثر ،فلن تكون الجرعة الثانية (المعززة) مطلوبة.
ج .يجب أن تكون الجرعة الثانية قد تم تلقيها في سن  16عا ًما أو أكثر .الحد األدنى للفاصل الزمني
بين الجرعات هو  8أسابيع.
 .9اللقاح المتقارن للمستديمة النزلية من النوع ب (( .)Hibالحد األدنى للعمر 6 :أسابيع)
أ .ينبغي على األطفال الذين يبدؤون السلسلة في الموعد المحدد تلقي لقاح  Hibعند عمر شهرين
شهرا من العمر .يجب إعطاء األطفال الذين تزيد
شهرا حتى 15
و 4أشهر و 6أشهر و12
ً
ً
شهرا جرعات لقاح تعويضية وفقًا لجدول  ACIPللسلسلة التعويضية .يجب
أعمارهم عن ً 15
شهرا أو بعده.
تلقي الجرعة النهائية في عمر ً 12
شهرا من العمر ،يتطلب األمر الثالثة جرعات فقط؛
ب .إذا تم تلقي جرعتين من اللقاح قبل بلوغ ً 12
شهرا وبعد الجرعة الثانية بـ  8أسابيع على
شهرا إلى ً 15
وتكون الجرعة الثالثة عند عمر ً 12
األقل.
شهرا ،يتطلب األمر جرعتين
شهرا وً 14
ج .إذا تم تلقي الجرعة األولى عند عمر يتراوح بين ً 12
فقط ،وتكون الجرعة الثانية بعد الجرعة األولى بـ  8أسابيع على األقل.
شهرا من العمر أو أكبر ،يتطلب األمر جرعة واحدة
د .إذا تم تلقي الجرعة األولى عند عمر ً 15
فقط.
هـ .ال يلزم لقاح  Hibلألطفال في عمر  5أعوام أو أكبر.
 .10اللقاح المتقارن المضاد لاللتهاب الرئوي (( .)PCVالحد األدنى للعمر 6 :أسابيع)
أ .ينبغي على األطفال الذين يبدؤون السلسلة في الموعد المحدد تلقي لقاح  PCVعند عمر شهرين
شهرا من العمر .يجب إعطاء األطفال الذين تزيد
و 4أشهر و 6أشهر و12
شهرا حتى ً 15
ً
شهرا جرعات لقاح تعويضية وفقًا لجدول  ACIPللسلسلة التعويضية .يجب
أعمارهم عن ً 15
شهرا أو بعده.
تلقي الجرعة النهائية في عمر ً 12
شهرا من العمر يلزمهم تلقي جرعتين،
ب .األطفال الذين لم يتلقوا اللقاح وتبلغ أعمارهم  7إلى ً 11
شهرا.
يفصل بينهما  4أسابيع على األقل ،وتتبعهما جرعة ثالثة عند عمر  12إلى ً 15
شهرا يلزمهم تلقي جرعتين من اللقاح
ج .األطفال الذين لم يتلقوا اللقاح وتبلغ أعمارهم  12إلى ً 23
يفصل بينهما  8أسابيع على األقل.
شهرا من العمر أو أكبر ،فال يتطلب األمر جرعات
د .إذا تم تلقي جرعة واحدة عند عمر ً 24
إضافية.
هـ .ال يلزم لقاح  PCVلألطفال في عمر  5أعوام أو أكبر.
و .للمزيد من المعلومات ،ارجع إلى رسم  PCVالتوضيحي في كتيب تعليمات استبيان المدرسة
على الرابطwww.health.ny.gov/prevention/immunization/schools :

للمزيد من المعلومات ،تواصل مع:

إدارة الصحة بوالية نيويورك ()New York State Department of Health
( Bureau of Immunizationمكتب التطعيم)
Room 649, Corning Tower ESP
Albany, NY 12237
(518) 473-4437
( New York City Department of Health and Mental Hygieneإدارة الصحة والصحة العقلية بمدينة نيويورك)
( Program Support Unitوحدة دعم البرامج)( Bureau of Immunization ،مكتب التطعيم)
42-09 28th Street, 5th floor
Long Island City, NY 11101
(347) 396-2433
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