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 2022و 2021شروط التطعيم الثاٍن خالل العامين 
 

 السابع الصف
 

 بعدها أو الرابع العام الطفل بلوغ عند  DPT/DtaP/Td/Tdap جرعات 3
 يلزم.  التيتا�وس على يحتوي لقاح آخر منذ األقل على سنوات 5 مرت إذا( لقاح على يحتوي الديكي السعال/  الدفتيريا/  التيتانوس من معززة واحدة جرعة 1

 )سنوات 5 مرور بمجر� المعززة الجرعة على الحصول
 �بلغ الذين للطالب مطلوب غير األطفال شلل لقاح( بعده أو الرابع الميال� عيد في واحدة بجرعة Polio األطفال شلل فيروس ضد للتطعيم جرعات 3

 )أكبر أو عاًما 18 أعمارهم
 يتلقاه MMR األلما�ية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح أو الحصبة لقاح من واحدة �رعة أو( MMR األلمانية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح من جرعتان 2

 *األول العام إ�مامه عند أو األول عامه بلوغه ندع الطفل
 Hepatitis B ب الكبد التهاب فيروس لقاح من جرعات 3
 *األول العام إ�مامه بعد أواألول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه  Hepatitis A أ الكبد التهاب لقاح من  جرعتان 2
 )الماء �دري بمرض مصابًا الطالب يكن لم إذا( الجدري لقاح من جرعتان 2
 السحائية المكورات لقاح من واحدة رعةج 1

 
 

  عشر الثاني الصف حتى الثامن الصف
 

 �رعة على الحصول يلزم( بعده أو الرابع العام الطفل بلوغ عند واحدة �رعة الطفل يتلقى أن مراعاة معDPT/DtaP/DT/Td/Tdap من جرعات 3
 )األخيره 10الـ السنوات غضون في واحدة

 �بلغ الذين للطالب مطلوب غير األطفال شلل لقاح( بعده أو الرابع الميال� عيد في واحدة بجرعة Polio األطفال شلل فيروس ضد للتطعيم جرعات 3
 )أكبر أو عاًما 18 أعمارهم

 *األول العام بعد أو األول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه MMR األلمانية والحصبة والنكاف الحصبة لقاح من جرعتان 2
 Hepatitis B ب الكبد التهاب فيروس لقاح من جرعات 3
 *األول العام إ�مامه بعد أواألول عامه بلوغه عند الطفل يتلقاه Hepatitis A أ الكبد التهاب لقاح من  جرعتان 2
 )الماء �دري بمرض مصابًا الطالب يكن لم إذا(  الجدري لقاح من جرعتان 2
 ).COVID-19( كورونا لفيروس) BIONTECH-PFIZER( بيونتك-فايزر لقاح 1

 

 .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 

 ير�ى المعلومات، من للمزيد.   97 الفصل ،2.09 التعليمي �كساس قا�ون في محد� هو كما االمتثال من فر�ي أساس على باالستثناءات يُسمح
 المدرسة بممر�ة اال�صال

 


