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11 آب/ أغسطس 2021 - ُأعطي أكثر من
500 355 جرعة في المجمل من لقاحات

كوفید-19 في سوريا حتى 9 آب/ أغسطس،
في إطار الجھود المستمرة لحماية الفئات

ذات األولوية ومكافحة سراية الفیروس. ومن
ھذه الجرعات، أعطیت 500 55 جرعة في

شمال غرب سوريا، و354 19 جرعة في
شمال شرق سوريا.

وتمثل ھذه التغطیة أقل من 1% من إجمالي
السكان الذين تلقَّوا التلقیح بجرعة واحدة،

و0.6% ممن تلقوا الجرعات الكاملة من
اللقاح، األمر الذي يجعل سوريا من أقل
البلدان تغطیة باللقاحات على مستوى

العالم.

وقالت الدكتورة أكجیمال ماغتیموفا، ممثلة
منظمة الصحة العالمیة ورئیسة البعثة في
سوريا: "تمشیًا مع توصیات منظمة الصحة

العالمیة، تھدف استراتیجیة التلقیح في
سوريا إلى الوصول أوًال إلى األشخاص األشد

عرضة لإلصابة بأمراض خطیرة إذا ُأصیبوا
بفیروس كوفید-19، وتعمل المنظمة مع
السلطات الصحیة الوطنیة على مراجعة

وتحديث الخطة الوطنیة لسوريا لنشر
اللقاحات، وإيصالھا إلى الفئات السكانیة

المستھدفة المحددة، مع مراعاة اإلمدادات
المحدودة المتوقعة".

وھناك ثالث مجموعات رئیسیة تحظى بأولوية التلقیح: العاملون في الرعاية الصحیة، وَمن تجاوزت أعمارھم 55
عاًما، والمصابون بأمراض مزمنة. وشملت الفئات األخرى ذات األولوية النازحین داخلی�ا الذين يعیشون في

المخیمات، والسجناء، والمعلمین. وفي شمال غرب سوريا، تعطي فرق التلقیح األولويَة بدايًة للعاملین في
الرعاية الصحیة وفًقا الستراتیجیة التلقیح.

ومن المتوقع تسلیم 2.36 ملیون جرعة إضافیة من اللقاحات إلى سوريا عبر شحنات متتالیة من مرفق
كوفاكس خالل األشھر المقبلة، منھا 680 493 جرعة مخصصة لشمال غرب سوريا. وھذه زيادة كبیرة في

إمدادات اللقاحات، لكنھا ال تزال غیر كافیة لبلوغ النسبة المستھدفة، وھي 20% من السكان المقرر تلقیحھم
بنھاية عام 2021 وفًقا للخطة الوطنیة لنشر اللقاحات.
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وتدرب السلطات الصحیة الوطنیة مختلف فئات مقدمي الخدمات بھدف مواجھة الزيادة الكبیرة المتوقعة في
العرض والطلب على لقاحات كوفید-19. وبالتوازي مع ذلك، تعمل المنظمة على زيادة المعرفة وإذكاء الوعي

بلقاحات كوفید-19 بین العاملین الصحیین في أنحاء البالد من خالل المواد المطبوعة، والدورات المباشرة التي
ُتعَقد وجًھا لوجه، والحوارات المجتمعیة، مع التركیز بوجه خاص على العاملین الصحیین في المخیمات التي

تستضیف النازحین داخلی�ا في شمال شرق سوريا.

ولمعالجة التردد في أخذ اللقاح وزيادة الطلب علیه، تعمل منظمة الصحة العالمیة على وضع استراتیجیة إليجاد
وسائل جديدة لطمأنة الجمھور بأن اللقاح آِمن وضروري لوقف انتشار كوفید-19. وتدعم منظمة الصحة العالمیة،

مع وزارة الصحة والیونیسف، حملة إعالمیة جماھیرية واسعة النطاق من المقرر أن تبدأ في منتصف آب/
أغسطس. وتھدف الحملة إلى الوصول إلى فئات مختلفة مثل المسنین والعاملین الصحیین والطالب، من

خالل قادة المجتمع والشخصیات المؤثرة والقنوات اإللكترونیة وغیر اإللكترونیة التي تتناول القضايا الرئیسیة،
مثل اآلثار الجانبیة، وعملیة تسجیل اللقاحات، وتصحیح المعلومات المغلوطة.
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