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ھل لدیك ابن أو ابنة تتراوح أعمارھم بین 12 و 18 عام اً؟ وّسع حمایتھم باللقاحات ضد المكورات السحائیة

منذ عام 2014 حدثت زيادة في حاالت اإلصابة بمرض المكورات السحائية التي تسببها المجموعات المصلية C و W و Y. لهذا 

السبب تم استبدال اللقاح الذي يغطي المكورات السحائية C في سن 12 عاما  في التقويم بلقاح آخر يحمي ضد 4 مجموعات 

 .)Y و W و C و A( مصلية من المكورات السحائية

مرض المكورات السحائية نادر لكنه خطير، ويمكن أن يكون له عقابيل ويسبب مضاعفات كبيرة مدى الحياة.

يمكن أن يصاب المراهقون والشباب بالعدوى، وعلى الرغم من أنهم ال يظهرون أعراضا ، فإنهم قد ينقلوها إلى األخوة أو األجداد 

أو األصدقاء. 

 لهذا السبب، باإلضافة إلى التطعيم في سن 12 عاما ، يجب تطعيم المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 عاما 

بجرعة واحدة فقط نحمي أنفسنا ونحمي الجميع. 

سيتم التطعيم تدريجيا  حتى ديسمبر/كانون األول 2022. 

اتبع التوجيهات من الخدمات الصحية في مقاطعتك. ألي استفسار، قم باستشارة مركزك الصحي أو الصيدلية.

المعلومات في الفيديو: 

قبل ديسمبر/كانون األول 2022 

المركز الصحي 

الصيدلية 

اطلع على المعلومات للتمكن من تقديم التفسيرات والمرافقة والحماية من المرض البنك أو ابنتك 

 MenACWY تم اإلعداد بالتعاون مع فريق عمل االتصاالت

يناير/كانون الثاني 2020 



 ؟ وّسع حمايتهم باللقاحات ضد المكورات السحائيةعاما   18و  12هل لديك ابن أو ابنة تتراوح أعمارهم بين 

. لهذا Yو  Wو  Cحدثت زيادة في حاالت اإلصابة بمرض المكورات السحائية التي تسببها المجموعات المصلية  2014منذ عام 

مجموعات  4عاما  في التقويم بلقاح آخر يحمي ضد  12في سن  Cالسبب تم استبدال اللقاح الذي يغطي المكورات السحائية 

 (.Yو  Wو  Cو  Aمصلية من المكورات السحائية )

 مرض المكورات السحائية نادر لكنه خطير، ويمكن أن يكون له عقابيل ويسبب مضاعفات كبيرة مدى الحياة.

ن أن يصاب المراهقون والشباب بالعدوى، وعلى الرغم من أنهم ال يظهرون أعراضا ، فإنهم قد ينقلوها إلى األخوة أو األجداد يمك

 أو األصدقاء.

 عاما . 18و  13عاما ، يجب تطعيم المراهقين والشباب الذين تتراوح أعمارهم بين  12لهذا السبب، باإلضافة إلى التطعيم في سن  

 فقط نحمي أنفسنا ونحمي الجميع. بجرعة واحدة

 .2022سيتم التطعيم تدريجيا  حتى ديسمبر/كانون األول 

 اتبع التوجيهات من الخدمات الصحية في مقاطعتك. ألي استفسار، قم باستشارة مركزك الصحي أو الصيدلية.

 المعلومات في الفيديو:

 2022قبل ديسمبر/كانون األول 

 المركز الصحي

 الصيدلية

 البنك أو ابنتك ى المعلومات للتمكن من تقديم التفسيرات والمرافقة والحماية من المرضاطلع عل

 MenACWYتم اإلعداد بالتعاون مع فريق عمل االتصاالت 

 2020يناير/كانون الثاني 




