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 2022و 2021شروط التطعيم خالل العامين 
 

 )الروضة قبل ما مرحلة( أعوام 4
 DPT/DTaP/DT/TdaP/Td من جرعات 4
 Polio األطفال شلل فيروس ضد للتطعيم جرعات 3
 *األول العام بعد أو األول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه MMR األلمانية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح من واحدة جرعة 1
 بعد أو شهًرا 12 الطفل بلوغ عند الجرعات من جرعة على الحصول ويلزم( Hib ب النوع النزلية المستدمية لقاح من جرعات 3

 .شهًرا 15 إتمامه بعد Hib لقاح من واحدة جرعة أو) شهًرا 12الـ إتمامه
 *األول العام إتمامه بعد أواألول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه Hepatitis A أ الكبد التهاب لقاح من جرعتان 2
 Hepatitis B ب الكبد التهاب فيروس لقاح من جرعات 3

 في األخذ مع جرعات  Prevnar, PCV7Pneumococcal Conjugate) (-  3 المتقارن الرئوية المكورات لقاح
24و 12 بين العمرية الفترة خالل عليهما الطفل حصول حال في جرعتَين أو شهًرا، 12 إتمامه بعد واحدة جرعة الطفل يتلقى أ� االعتبا�
 .   شهًرا 24 إتمامه بعد عليها الطفل حصول حال في واحدة جرعة أو شهًرا،

 ) *الماء جد�ي من الطفل يعا�ي يكن لم حال في( األول العام إتمامه بعد أو األول عامه الطفل بلوغ عند الماء جدري لقاح من واحدة جرعة 1
 

  الخامس الصف الرابع، الصف الثالث، الصف الثاني، الصف األول، الصف الحضانة،
 السادس والصف

 
 الرابع العام إتمامه بعد أو  الرابع عامه بلوغه عند الطفل يتلقاها واحدة جرعة منها DPT/DtaP/DT/TdaP/Td جرعات 5
 )جرعات 4 تكو� إذًا بعدها أو الرابع العام الطفل بلوغ عند الرابعة الجرعة تكن لم ما(
 ما( الرابع العام إتمامه بعد وأ الرابع عامه بلوغه عند الطفل يتلقاها واحدة جرعة منها Polio األطفال شلل فيروس لقاح من جرعات 4
 **) جرعات 3 تكو� إذًا بعدها، أو الرابع العام الطفل بلوغ عند الثالثة الجرعة تكن لم
 *األول العام بعد أو األول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه MMR األلمانية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح من جرعتان 2
 *األول العام إتمامه بعد األوألو عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه Hepatitis A أ الكبد التهاب لقاح من  جرعتان 2
 Hepatitis B ب الكبد التهاب فيروس لقاح من جرعات 3
 ) *الماء جد�ي من الطفل يعا�ي يكن لم حال في( األول العام إتمامه بعد أو األول عامه الطفل بلوغ عند الماء جدري لقاح من جرعتان 2

 
 .بالمدرسة االلتحاق بمتطلبات ستفي قبلها أو الميالد عيد من أيام 4 خالل إعطاؤها يتم التي الجرعات* 

 أعوام، ال يلزم حصول الطفل على أي جرعة إضافية. إتمام الطفل أربعة قبل IPVو OPV**إذا تم تلقي أربع جرعات من 
 من للمزيد.   97 الفصل ،2.09 التعليمي تكساس قا�و� في محد� هو كما االمتثال من فر�ي أساس على باالستثناءات يُسمح

 المد�سة بممرضة االتصال يرجى المعلومات،
 


