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 "ז אלול תשע"גטירושלים, 
 2102אוגוסט,  22

 01722751מספר פניה: 
 01722711מספר סימוכין: 

 

 أهالي تالميذ رياض األطفال والمدارس االبتدائّية
 األىل الكرام

 حتّية وبعد،
 

 الموضوع: حملة "نقطتا تطعيم" مضاّدة لفيروس البوليو.
 

حبملة تطعيم مضادة لفريوس البوليو، وذلك يف أعقاب تفّشي الفريوس تستعّد وزارة الّصّحة يف ىذه األيّام للقيام 
 بني الّسّكان.

جاءت ىذه الّرسالة لتوّضح أىداف محلة التطعيم وتفصيلها وداللتها للمؤّسسات الرتبويّة، للتالميذ  - أ
 ولطواقم الّتعليم. 

 ء احلملة.ب_ تشمل الّرسالة توجيهات حلفظ سالمة التالميذ والطاقم الّتعليمّي أثنا 
ت_ كما وتشمل توجيهات للمحافظة على النظافة الّشخصّية، حّّت مننع تفّشي األمراض عاّمًة، وفريوس 

 البوليو خاّصًة.    
 
  الغاية من حملة الّتطعيم: -1

 
غاية التطعيم احلّد من تسّرب عدوى فريوس البوليو ادلستشري، وذلك بواسطة إعطاء فريوس حّي خمّفف 

 للتطعيم.
، مل حيصلوا 2002وما فوق، وقسم من الذين ُوِلدوا يف سنة  2002والد الذين ُوِلدوا من سنة كّل األ

 على ىذا الّتطعيم، وأُثِبَت أّّنم الناقلون األساسّيون ذلذا الفريوس.
 الّسّكان البالغون ذو مناعة جّيدة وال داعي لتطعيمهم.
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يوقف إفراز الفريوس، وىذه ىي الوسيلة األىّم إعطاء التطعيم احلّي ادلخّفف ُيكسب مناعًة لألمعاء، و 
 لضمان عدم التهديد بانتشار ىذا الفريوس.

إّن ذلذا النوع من التطعيم القدرة على االنتقال من شخٍص إىل آخر يسكن معو يف نفس البيت، ويعاين 
 من نقص ادلناعة.

 يف فرتة محلة "نقطتا تطعيم".ليس من ادلفروض أن تعرقل ىذه التعليمات منط احلياة االعتيادّي للناس 
جتدر ادلواظبة على مداومة سريورة الّتعليم االعتيادّي حّّت يف فرتة احلملة، ويستمّر التالميذ وادلعّلمون يف 

 التعّلم والتعليم كادلعتاد.
 

ة تتلّقى كّل طواقم الّتعليم يف رياض األطفال وادلدارس االبتدائّية، يف ىذه األيّام، تعليمات حول كيفيّ 
 التصّرف من أجل حتقيق منط تعليمّي صحّي وسليم.

 ميكن أن جتد تعليمات إضافّية يف موقع وزارة الرتبية والّتعليم.
 

 توجيهات بخصوص الطاّلب َو/أو العاملين في التدريس الذين يعانون نقص المناعة_ 2 
 

عدد قليل من األوالد الذين يعانون نقص َوفًقا لتوجيهات وزارة الصّحة، ينبغي االستعداد الحتماٍل حبسبو يُلَزم 
 أسابيع من يوم انتهاء محلة التطعيم. 2ادلناعة بالبقاء يف منازذلم حّّت 

  

 معظم األطفال والبالغني الذين يعانون نقص ادلناعة ليسوا يف خطر بالغ، وذلك نتيجة الحتمال تعّرضهم  . أ
وّفر ذلم ذاكرة أجسادىم ادلناعّية ما يكفيهم ، إذ يف معظم حاالت نقص ادلناعة تللتطعيم احلّي ادلخّفف

 دلقاومة فريوس حّي جرى إضعافو.
 

، أو مرضى فقر الدم أو مرضى السرطان، ويتلّقون شوكيّ خناع  مثّة أطفال أو بالغون يف مرحلة ما بعد زرع . ب
ن يوم انتهاء أشهر م 2عالًجا كيماويًّا )خيموترابيا(. ىؤالء يُلَزمون بالبقاء يف منازذلم فرتة قد تبلغ 

 العالج. لدى ىؤالء، ليس من ادلؤكَّد وجود ذاكرة مناعّية تقاوم الفريوس احلّي الذي جرى إضعافو.
غلوبني" جزئّية فائقة، يُعَتََبون -غلوبني" يف الدم، أو يف "غاما-ادلرضى اّلذين لديهم نقص يف "غاما . ت

 .IVIGا يف عدميي ادلناعة، حّّت لو كانوا ممّن يتلقَّْوَن عالًجا دائمً 
عاِلج.

ُ
 عند وجود شّك بشأن خطورة نقص ادلناعة، يف اإلمكان استشارة الطبيب ادل
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 ميكنهم االشرتاك يف اأُلطُر الرتبويّة )خمّيمات؛ روضات؛ مدارس( كادلعتاد.  – "1أطفال المجموعة "

 
ميكنهم االشرتاك يف اأُلطُر  األطفال الذين يعانون سرطان الدم أو مرًضا سرطانيًّا آخر: – "2أطفال المجموعة "

 غري احلّي. وجبات من التطعيم 3الرتبويّة إذا كانوا يف ما سبق قد تلقَّْوا على األقّل 
  ميكنهم االشرتاك يف اأُلطُر الرّتبويّة إذا كانوا يف ما شوكيّ الذين ُأجرَِيْت ذلم عملّية زرع خناع :

 بعد إجراء عملّية الّزرع. غري احليّ وجبات من الّتطعيم  3سبق قد تلقَّْوا على األقّل 
 

نوصي بأالّ يتوّجهوا إىل ادلؤّسسة الرّتبويّة )روضة أو مدرسة( إىل ما بعد مرور سّتة  – "3أطفال المجموعة "
 أسابيع من انتهاء محلة الّتطعيم.

ة، ألّّنم يعانون نقص ادلناعة  األطفال الذين َوفًقا لتوجيهات الطّبيب ادلعاِلج ال ميكنهم التوّجو إىل ادلؤّسسة الرّتبويّ 
 وطاقم ادلدرسة الرّتبوّي ادلعاِلج.  خدمة اذلواتفكما ىو مفصَّل آنًفا، سيتلقَّْون ردًّا بواسطة 

 
 
 _ ازدياد التوعية والمحافظة على نظافٍة شخصّيٍة سليمة.3
 

اسطة إفرازات الَباز، ويف حاالت يُعّد فريوس البوليو من فئة فريوسات األمعاء، ويتّم انتقالو من شخٍص إىل آخر بو 
 نادرة أيًضا، عن طريق اللعاب، الذي قد يؤّدي إىل تلّوث اليدْين.

 التشديد على أمهّية غسل األيدي أثبت جناعتو يف تقليص نسبة احتمال اإلصابة بأمراض األمعاء واإلسهال.
ة على النظافة الّشخصّية، والتزّود بادلعّدات تستعّد ادلؤّسسات الرتبويّة لزيادة التشديد على قواعد سلوكّية للمحافظ

 الالزمة.
 كذلك من ادلهّم احملافظة على النظافة الّشخصّية يف البيت.

 حافظوا أنتم على سلوٍك صحيٍّ جّيد، واحرصوا على أن تكونوا قدوة حسنة ألبنائكم.
 ّتبعة للمحافظة على النظافة الّشخصّية.من ادلهّم، يف البيت أيًضا، أن نواظب على التعليمات والعادات ادلدرسّية ادل

 جيب إرشاد التالميذ إىل كيفّية غسل األيدي واحملافظة على النظافة الّشخصّية يف البيت، ادلدرسة ورياض األطفال.
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 من ادلهّم أن نعرف:
 أ. مّت ينبغي غسل اليدين؟
 * بعد استخدام ادلرحاض.

 * بعد مالمسة األنف، والّسعال، والعطس.
 إعداد الطّعام وبعده. * قبل

 * قبل تناول الطّعام.
 خمس مراحل غسل اليدين ب.

 * تبليل اليدين مباء جاٍر نقّي.
  * استخدام الّصابون.
 ثانية. 20* فرك الكّفني مّدة 

 * شطف اليدين مباء جاٍر نقّي إلزالة الّصابون.
 * جتفيف اليدين بورق الّتنشيف أو جبهاز الّتجفيف.

 
 . أرِشدوىم ودرِّبوىم َوفق ىذه التوجيهات.مراكز رعاية األّم والطفليف أبناءكم  رجاًء، طعِّموا

 
  

  مع متّنياتنا لكم بصّحة جّيدة 

 

 
 بروفسور روين جيمزو       داليت شطاوبر      

 

    
 

 ادلدير العاّم لوزارة الصّحة      ادلديرة العاّمة لوزارة الرتبية والتعليم
                                  ضرات الّسادة:ُنسخ حل            

 وزير الرتبية والّتعليم. -الرايب شاي بريون -
 وزيرة الصّحة. -السّيدة ياعل جريمان -
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 ترشيحا.-رئيس مركز الّسلطات احمللّية، ورئيس بلديّة معلوت -السّيد شلومو بوحبوط -
 ات احمللّية.رئيس مديري أقسام ادلعارف يف السلط -السّيد آيف كامينسكي -
 إدارة الوزارة.   -
 مديرة القسم أ للتعليم قبل االبتدائّي. -السّيدة سيما حّداد -
 مديرة قسم أ للتعليم االبتدائّي. -السّيدة يهوديت كاديش -
 مفّتشة مركز الصّحة. -السّيدة عرييت ليفين -
 مديرة قسم توّجهات وشكاوى اجلمهور واخلّط ادلفتوح. -السّيدة ريكي لفني -
 
  
 
 
 
  
 
  
 

 


