
 

 

 

 
 

 

 

                                                             DEPARTEMENT  

GESUNDHEIT UND SOZIALES 

Abteilung Gesundheit 

 

Andreas Obrecht 

19مدير برنامج كوفيد   

Bachstrasse 15, 5001 Aarau 

Telefon direkt 062 835 23 73 

Telefon zentral 062 835 29 30 

Fax 062 835 29 39 

andreas.obrecht@ag.ch 

www.ag.ch/dgs 

 

 

 ألولياء أمور الطالب

 

 2021 سطسغأ 16

 عاًما في مدارس آراجاو الثانوية 12للمراهقين من سن  19التطعيم ضد كوفيد 

 السيدات والسادة األفاضل

مراكز التطعيم في في  19عاًما ضد كوفيد  12في نهاية شهر يونيو، قد أبلغناكم أنه يمكن تطعيم المراهقين من سن 
 وال يزال هذا الخيار قائًما. مستشفى كانتون آراو "أيه جي" ومستشفى كانتون بادن "أيه جي"،

تقريبًا، يمكن أيًضا تطعيم المراهقين بشكل خاص في العديد من عيادات طبيب  2021اعتباًرا من نهاية أغسطس 
هذا العرض، فمن األفضل االتصال بطبيب األطفال أو طبيب إذا كنتم ترغبون في االستفادة من  األطفال وطبيب األسرة.

اعتباًرا من نهاية شهر أغسطس تقريبًا، يمكن  األسرة الخاص بطفلكم مباشرة والسؤال عما إذا كان لديهم أي تطعيمات.
 يتعلق ذلك بالموافقة على لقاح موديرنا لهذه الفئة العمرية. تطعيم المراهقين في جميع مراكز التطعيم،

 في مدارس آراجاو الثانوية. 19عتباًرا من سبتمبر، سيجري كانتون آراجاو أيًضا التطعيم المدرسي ضد كوفيد ا

  ستزودكم المدرسة بمواعيد التطعيم المحددة لمدرسة ابنتكم/ابنكم،

من أخذ شريطة موافقتكم بصفتكم أولياء األمور وموافقة طفلكم على ذلك وعلى عدم وجود قيود صحية خطيرة تمنعه 
  من قبل فرق التطعيم المتنقلة التابعة لحملة التطعيم في آراجاو. 19اللقاح المدرسي ضد كوفيد 

 يجب على المراهقين إحضار المستندات التالية معهم إلى المدرسة ليتم تطعيمهم:

 .)إقرار موقّع بالموافقة )ستتلقى النموذج الخاص بذلك من المدرسة في الوقت المناسب 

 تأمين الصحيبطاقة ال  

 بطاقة الهوية/جواز السفر/بطاقة هوية األجانب 

  19كتيب التطعيم، إذا كان سيتم فيه تسجيل التطعيم ضد كوفيد. 
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  ، يمكنكم الرجوع إلى الروابط التالية:19لمزيد من المعلومات حول التطعيم ضد كوفيد 

 التطعيم ضد فيروس كورونا كانتون آراجاو: •
 منشور للمراهقين :FOPHالمكتب االتحادي للصحة العامة  •
 التطعيم ضد فيروس كورونا :FOPHالمكتب االتحادي للصحة العامة  •
 فيديوهات توضيحية (:Swissmedicلة السويسرية للمنتجات العالجية )الوكا •
 19فيديو التطعيم ضد كوفيد  كانتون آراجاو: •

 مع أطيب التحيات

 أندرياس أوبريشت
  19مدير برنامج كوفيد 

 المحاضر الخاص د/ كريستوف فوكس           د/ أندريه فريدل
  اختصاص األمراض المعدية                      اختصاص األمراض المعدية
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https://www.youtube.com/watch?v=mM3BoeB2_wk
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