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قبل الجلسة
الحسابية اإلجماليالعمليات 

احسب عدد جرعات اللقاح المطلوبة = العدد المستهدف x عامل الهدر المناسب

احسب العدد المطلوب من قوارير اللقاح = عدد جرعات اللقاح ÷ عدد الجرعات لكل قارورة

تأكد من توفر عدد كاٍف من المحاقن ذاتية التعطيل )AD( = 1 لكل جرعة لقاح

تأكد من توفر عدد كاٍف من قوارير المخفف )إذا لزم األمر( = 1 لكل قارورة لقاح

تأكد من توفر العدد الكافي من محاقن إعادة التركيب )إذا لزم األمر( = 1 لكل قارورة لقاح

تأكد من وجود عدد كاٍف من صناديق النفايات اآلمنة = إجمالي عدد المحاقن ذاتية التعطيل و محاقن إعادة التركيب 
المحاقن ÷ 100

 

مهام أخرى
تحضير سجالت اإلحصاء )أو نماذج اإلبالغ األخرى، وفقًا للتوصيات، بما في ذلك الالزمة لتتبع الجرعتين(.

وللجلسات الخارجية، قم بإعداد خطة مصغرة حديثة للموقع.

 قم بإعداد قائمة بأرقام هواتف جهات االتصال )على سبيل المثال المشرف، والشخص المنسق المعني باألحداث الضائرة التالية للتطعيم، 
وسائق سيارة اإلسعاف(.

وللجلسات الخارجية، تأكد من وجود عدد كاٍف من حامالت اللقاحات في حالة جيدة مع حزم مستلزمات التبريد الالزمة ووسائد إسفنجية.

قم بتحضير مجموعة األحداث الضائرة التالية للتطعيم ضد كوفيد-19 ونماذج اإلبالغ عن األحداث الضائرة التالية للتطعيم.

قم بتحضير مجموعة أدوات الوقاية من العدوى ومكافحتها

قم بتوفير حاوية للنفايات )أو كيس( وكيس يحمل الملصق المناسب للنفايات المعدية.

من يجب أن يستخدم القائمة
 قائمة التحقق هذه هي للعاملين الصحيين في

 الخطوط األمامية الذين يخططون لجلسة تطعيم 
ضد كوفيد-19.

متى يجب استخدام القائمة
استخدم قائمة التحقق هذه للمساعدة في التحضير 
 لجلسة التطعيم ضد كوفيد-19 وإجرائها سواء في 

موقع ثابت أو مواقع خارجية.

أثناء الجلسة وبعدها
المهمة

أسقط محاقن إعادة التركيب والمحاقن ذاتية التعطيل المستعملة مع طرف اإلبرة متجًها ألسفل في صندوق النفايات اآلمن بعد االستخدام مباشرة.

امأل صندوق النفايات اآلمن إلى ثالثة أرباع ) ¾ ( سعته أو حتى الخط المحدد، ثم أغلقه واحتفظ به في مكان آمن حتى يتم التخلص منه نهائًيا.

تخّلص من قوارير اللقاح الفارغة والنفايات األخرى في حاوية منفصلة أو كيس نفايات.
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يتوفر المزيد من المعلومات على الموقع:

 مجموعة أدوات حول إدخال التطعيمات ضد كوفيد-19
https://www.who.int/initiatives/act-accelerator/covax/covid-19-vaccine-country-readiness-and-delivery

المصادر
 التطعيم في الممارسة العملية )تحديث عام 2015(:

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/193412/9789241549097_eng.pdf

 التمنيع في سياق جائحة كوفيد-19 )أيار/مايو 2020(
 https://www.who.int/publications/i/item/immunization-in-the-context-of-covid-19-pandemic

 استخدام الكمامات في سياق كوفيد-19 )توجيه مبدئي 1 كانون األول /ديسمبر 2020(
 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/337199/WHO-2019-nCov-IPC_Masks-2020.5-eng.pdf

 دليل منظمة الصحة العالمية الميداني لتخطيط وتنفيذ أنشطة التطعيم التكميلية العالية الجودة:
https://www.who.int/immunization/diseases/measles/SIA-Field-Guide.pdf

 منظمة الصحة العالمية. 2021. مذكرة مساعدة: مبادئ وإجراءات الوقاية من العدوى ومكافحتها ألنشطة التطعيم ضّد كوفيد-19
https://apps.who.int/iris/handle/10665/338715
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