
 
 

 جعل اللقاح شرطاً للتعیین في دور الرعایة للمسنین 
 2021نیسان  14نشر في 

 برنامج التطعیم ضد فیروس كورونا
  27تلقى ما یقارب  2021نیسان  7یعتبر برنامج التطعیم ضد كورونا األكبر في تاریخ خدمات الصحة الوطنیة. بنھایة 

إنكلترا. لقد قّدم اللقاح لجمیع من كان یعیش في دور الرعایة   فيملیون شخص الجرعة األولى من اللقاح ضد كورونا 
لصحیة واالجتماعیة وكل من بلغ وتجاوز الخمسین من عمره واألشخاص األكثر  والمسنین والطاقم وعمال الرعایة ا

% من الوفیات بسبب فیروس كورونا وھذا یعني ضمنیاً  99عرضة طبیّاً لخطر فیروس كورونا.  تشّكل ھذه المجموعات 
ّن برنامج التطعیم ضد أنھ تم إنقاذ آالف األرواح. اقترحت دراسة تحلیلیة أجریت بواسطة الصحة العامة في إنكلترا أ

.  لقد جرت الموافقة على 2021حالة وفاة قي إنكلترا حتى نھایة شھر شباط  6100فیروس كورونا قد ساھمت بمنع  
ضد فیروس كورونا من قبل الوكالة التنظیمیة لألدویة ومنتجات الرعایة الصحیة على أنھ آمن وفعّال بتقلیل  اللقاحات

 احتمال عدوى فیروس كورونا والوقایة من المرض الشدید عند أولئك الذین یصابون بالفیروس. 

ألناس آخرین أیضاً، منع االنتشار. تقّدم دراسة    أولئك الذین یصابون بالفیروس من نقلھھناك دلیل یوحي بأن اللقاح یمنع 
االلتھاب الرئوي الحاد  سایرن أدلة قویة بأن تلقیح البالغین الذین ھم في سن العمل سیقلل بشكل كبیر عدوى متالزمة 

لقد أظھرت  سواء كانت مصحوبة أو غیر مصحوبة بأعراض وبالتالي یقلل العدوى بین الناس.  2الوخیم المسمى بكوفید 
  -یوم بعد الجرعة األولي من لقاح فایزر   21) 86 حتى  58% سي أي 95% (72الیة ضد العدوى بنسبة  الدراسة فعّ 

وھذا مماثل لآلثار التي شوھدت في تجارب أسترازینیكا. إن التأثیر على انتقال الفیروس سیكون بالتالي بھذا المقدار على  
ا أدني ضد األقل.  ربما تكون الوقایة ضد انتشار فیروس كورونا أدني قلیالً عند الكبار أو ینخفض بمرور الوقت أو ربم

 متحّور محدد للفیروس.   

من المھم أن نفعل كل شيء نستطیع كي نحمي أولئك الناس المعرضین لخطر كبیر باإلصابة لمرض كورونا ونعلم بأن  
التطعیم ھو المفتاح لطریق الخالص من ھذه الجائحة. لقد حققّنا الكثیر وقطعنا شوطاً طویالً ولكن مازال ھناك المزید 

 لنقطعھ. 

 اللقاح في دور الرعایة للمسنینتلقي 
ال نرغب أبداً بالعودة مجدداً للوضع السابق الذي تفشى فیھ الفیروس بشكل واسع في دور الرعایة للمسنیین حیث فقد  
الكثیر مما كانوا یعملون ویعیشون ھناك أرواحھم.  لقد حددت اللجنة المشتركة للقاح والمناعة الناس والطاقم في دور 

 .  األولیة القصوى عند البدء بعملیة التطعیمنیین ومنحتھم الرعایة للمس

شددت مجموعة العمل للرعایة الصحیة المجموعة االستشاریة العلمیة المستقلة للطوارئ على أن الناس الذین یعیشون في  
وا بشكل كبیر بجائحة كورونا بسبب المزج لخطر شدید لھ مخرجات قاسیة بعد عدوى دور الرعایة للمسنیین قد تأثر

كورونا وخطر التفشي في ھذه األماكن المغلقة.  إن الحرص على مستویات علیا للتطعیم ألولئك الذین یعیشون ویعملون 
الوقایة منھ بواسطة التطعیم.  في ھذه األماكن ھو ھدف أساسي لعملیة التدخل للصحة العامة من أجل مرٍض خطیر یمكن 

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:1
https://www.gov.uk/health-and-social-care/pharmacy
https://www.ox.ac.uk/news/2021-02-02-oxford-coronavirus-vaccine-shows-sustained-protection-76-during-3-month-interval
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3790399
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020#vaccine-priority-groups-advice-on-30-december-2020


إن البیئات التي تحتضن نفس المجموعات من الناس والذین یتواصلون مع بعضھم البعض مرات عدیدة في الیوم 
 سیمّكنون انتقاالً أسرع وأوسع للفیروس لكل القاطنین (العمال والساكنین) مقارنة بانتقالھ في أماكن مفتوحة.  

% للساكنین في كل دار لرعایة المسنین 90% للطاقم و 80حیة بأن تلقي اللقاح بنسبة قالت مجموعة العمل للرعایة الص
ضروريٌّ لتأمین الحد األدنى للحمایة من تفشي فیروس كورونا.  ھذا بالنسبة للجرعة الواحدة ضد المتحور الحالي  

ھ أن یزید ھذه المستویات وبالتالي  المھیمن. ربما تكون ھذه النسب أدنى بعد جرعة ثانیة ولكن ظھور متحور جدید من شأن
 التقدیرات بالنسبة ألدني مستوى للتغطیة قد تختلف. 

إن البدء بعملیة التطعیم ضد فیروس كورونا في دور الرعایة للمسنین كان رائعاً بفضل قیادة منظمة الصحة الوطنیة وقسم  
% من أولئك األشخاص المخّولین في دور  94.1تلقى  2021أبزیل  4الرعایة االجتماعیة والحكومة المحلیة.  بحلول 

% من العمال المخّولین في  78.9تلقى  2021أبزیل  4الرعایة للمسنین في إنكلترا جرعتھم األولى على األقل. بحلول 
دور المسنین في إنكلترا جرعتھم األولى على األقل بینما یرتفع معدالت تلقي اللقاح ببطيء أسبوعیاً، فإن الرقم اإلجمالي  

، إن  2021نیسان  8% للطاقم یخفي تفاوتاً كبیراً على مستوى دار الرعایة الفردي والمحلي والمناطقي. بحلول 78.9
سلطة محلیة امتلكت   27حي في لندن. إن  32% بما في ذلك 80سلطة محلیة امتلكت نسبة تلقیح للطاقم ما دون  89

 %.  70نسبة تلقیح للطاقم تحت 

رتفع ألعداد دور الرعایة للمسنین التي ال تحقق المستویات المنشودة للوقایة حسبما أشارت بھ  بالنتیجة مازال ھناك عدد م
مجموعة النصح العلمیة للطوراىء. وبالتالي مازال ھناك حجة قویة للبدء بشرط جدید من أجل جعل البیئات التي یكون  

 قدر اإلمكان.  فیھا مستوى الخطر مرتفع آمناً من أیة تأثیرات مدمرة لفیروس كورونا 

 ماذا فعلت الحكومة لتشّجع تلقي اللقاح
التنفیذ للبدء بتلقي اللقاح،  ، واضعین خطة عمل ھامة قید خطة توفیر اللقاحات ضد كورونا   2021شباط  13نشرنا في 

ذلك اإلجراءات لتحسین إمكانیة الوصول ومعالجة الھموم عند أولئك الذین قد یترددون بتلقي اللقاح. إننا ننفذ  بما في
برنامج عمل مستھدف لدعم تلقي اللقاج بین أطقم الرعایة االجتماعیة وأطقم دور الرعایة للمسنین اللذین یعملون مع  

 دور الرعایة. أصحاب المصالح الوطبینة والمحلیة بمن فیھم مدراء 

  -. إننا نعمل كي نجعل إمكانیة الوصول للقاح متوفراً وفي متناول الید ألولئك للذین یعیشون ویعملون في دور الرعایة10
لقد قام أطقم التطعیم بزیارة دور الرعایة لتقدیم اللقاح لھم بشكل مباشر. أن خدمات الصحة في إنكلترا تسیّر جدوالً زمنیاً  

كل دار رعایة للمسنین. أّما بالنسبة ألولئك اللذین لم یتواجدوا في دور الرعایة عندما قدوم فرق تقدیم  من أربع زیارات ل
اللقاح، فإنھ یتوفر ھناك خدمات وأماكن أخرى لتلقي اللقاح.  لقد افتتحنا الخدمة الوطنیة للحجز على مدار سبعة أسابیع كي  

نیسان، یستطیع موظفو دور الرعایة   1واعیدھم الخاصة. ابتداءاً من یتمكن موظفو وعمال الرعایة االجتماعیة من حجز م
 أن یرتّبوا تلقي اللقاح مباشرة من خدمة الطبیب العام الخاص بھم. 

. لكي نعالج أیة ھموم وأسئلة لدى عمال دور الرعایة (والقوة العاملة البالغة األوسع) قمنا بتنفیذ برنامج تواصل واسع 11
 ھذا:النطاق. یتضمن 

مواد اتصال مخصصة (ملصقات وفیدیوھات ومنشورات وأصول الوسائل االجتماعیة القابلة للمشاركة عبر   •
تطبیق یدعى بأور كیر، النشرات اإلخباریة األسبوعیة، وقنوات الرعایة االجتماعیة للبالغین التابع لمدیریة وقسم  

 الرعایة االجتماعیة والصحیة. 
تستھدفت عمال الرعایة االجتماعیة بواسطة الدعایة الرقمیة وذلك لبناء الثقة  حمالت إعالمیة مدفوعة الثمن  •

 باللقاح والتتشجیع على حجز المواعد عن طریق الخدمة الوطنیة للحجز.
 أدوات أصحاب المصلحة (األسئلة واألجوبة، مواد التواصل واإلرشادات والتوجیھات) والتي تستحدث أسبوعیاً. •
خدام أصحاب النفوذ والقادة وعمال دور الرعایة الذین تلقوا اللقاح مسبقاً وذلك لتشجیع الرسالة اإلیجابیة باست •

 وتعزیز الثقة ومعالجة المعلومات الخاطئة.
المحتوى بلغات مختلفة واإلحاطات اإلعالمیة مع مجموعات دینیة مختلفة والذین عبّروا عن اھتمامھم   •

 والمشاركة في خلق محتوى للقاح والعمل كسفراء. 

https://www.gov.uk/government/publications/uk-covid-19-vaccines-delivery-plan


. نواصل العمل مع أصحاب المصالح كي نحدد إجراءات إضافیة على المستوى المحلي والمنطقي والوطني لزیادة 12
تلقي اللقاح. وكجزء من ھذا، نوّجھ الدعم لدور الرعایة للمسنین حیث أن تلقي اللقاح ھناك منخفض مثالً كما في لندن.   

%  67.8لین في دور الرعایة للمسنین في لندن بلغ نسبة  ، كان تلقي اللقاح بین العمال المخوّ 2021نیسان  4بحلول 
% في الجزء الجنوبي الغربي. لقد استكمل كل ھذا بالعمل محلیاً ومن قبل الموظفین والسلطات 82.4مقارنة بنسبة 

 المحلیة وفرق الصحة العامة وآخرون.

عایة للمسنین لیس مستقر بالمستوى المطلوب . وعلى الرغم من بذل ھذه الجھود، إال أّن تلقي اللقاح بین عمل دور الر13
الذي نعرفھ من مجموعة النصح العلمیة للطوارئ للتقلیل من خطر تفشي الفیروس. البد أن نتخذ اآلن معاً كل خطوة 

ضروریة كي نقلل من خطر انتشار الفیروس ألولئك الذین أكثرھم عرضة للخطر من الفیروس وأولئك الذي یقدمون لھم  
ب علینا أن نحمي الناس في دور الرعایة ویجب أن نحمي قوة العمل التي تؤدي ھذا الدور الھام. إن اللقاح  الرعایة. یج

آمن وفعّال للوقایة ضد انتشار فیروس كورونا. أنھ من الصواب أن تتصرف الحكومة اآلن كي تحرص بأن أولئك 
 لك األماكن. المعینین للعمل في دور الرعایة ملقحون وذلك لكي تحمي كل شخص في ت

 نوایا السیاسة 
نحن نقترح بتعدیل األحكام كي نطلب من أصحاب دور الرعایة للمسنین بتعیین فقط أولئك الذین تلقوا لقاحاتھم ضد   14.

فیروس كورونا تماشیاً مع توجھات الحكومة. ھذه األحكام لن تشمل أولئك الذین بإمكانھم أن یظھروا أدلة اإلعفاء الطبي 
. كما أیضاً ننوي بتعدیل مدونة قواعد السلوك فیما یتعلق بالوقایة والسیطرة على األمراض المعدیة 19-  من لقاح كوفید 

كي نوضح المتطلبات. أننا نستشیر بخصوص ھذه السیاسة وفیما إذا ینبغي أن توّسع كي تشمل الموظفین الذین یقومون  
 ّدمون الرعایة الشخصیة القریبة للناس في دور الرعایة. بزیارة دور الرعایة مثل عّمال خدمة الصحة الوطنیة الذین یق

 19. توجد ھناك عدة أماكن عبر الصحة والرعایة االجتماعیة حیث یكون فیھا الناس األكثر عرضة للخطرمن كوقید 15
ب إذا معرضون لخطر عاٍل، األماكن المغلقة.  ستوضع ھذه السیاسیة قید المراجعة بصفة مستمرة ونقرر في الوقت المناس

 كان من الضروري توسیع ھذه السیاسة ألجزاء أخرى من قطاعات الصحة والرعایة االجتماعیة.

 التعدیل التشریعي المقترح
(األنشطة المنظمة) قوانین  2008. نخطط بتنفیذ ھذه السیاسة من خالل تعدیل قانون الرعایة الصحیة واالجتماعیة 16

( 12من القوانین، على األرحج في القانون 3. نقترح بإضافة الشرط كحكم جدید في المعاییر األساسیة في الجزء2014
والذي یتطلب بأن، باإلضافة لتقدیم الرعایة  )  h)(2(12والذي تختص بالرعایة اآلمنة والمعالجة) كجزء مكمل للقانون 

منة والعالج، على المقدمین أن یقیموا الخطر ویمنعوا ویسیطروا على انتشار العدوى بما في ذلك أولئك المرتبطین اآل
المرتبطة، والتي   قواعد السلوك المتعلق بالوقایة والسیطرة على العدوى وتوجیھاتھ بخدمات الصحة. سنعّدل أیضاً 

والذي یتوجب على المزودین  2008من قانون الرعایة الصحیة واالجتماعیة  21صدرت من قبل وزیر الدولة تحت البند 
من القوانین. نشرمسودة التعدیالت لقواعد السلوك مع ھذه االستشارة  12انین تحت بند القانون مراعاتھ عند التقید بالقو

 A9(انظر 

.  نظراً ألھمیة ھذه المسألة، ننوي بتغییر القانون بسرعة. إننا نعتزم أن یقوم العمال في دور الرعایة للمسنین 17
 بضرورة إبقاء حالة التطعیم لدیھم محدثة.  سیوضع ھذا قید المراجعة. 

 

 ؟19-ترحة فیما یتعلق أن یتلقى العمال في دور الرعایة للمسنین لقاحات كوفید  ما ھو موقفك من المتطلبات المق

 داعم •
 داعم نوعا ما •
 ال داعم وال غیر داعم •
 قلیالً غیر داعم  •
 غیر داعم •
 ال أعلم •

https://www.england.nhs.uk/statistics/statistical-work-areas/covid-19-vaccinations/
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukdsi/2014/9780111117613/contents
https://www.gov.uk/government/publications/the-health-and-social-care-act-2008-code-of-practice-on-the-prevention-and-control-of-infections-and-related-guidance
https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#annex-a


 ال ینطبق  •

 الرجاء إعطاء المزید من التفاصیل كي تدعم أجوبتك.

 

 دار الرعایة لكبار السن
في إنكلترا   65المقترحة ستطبق على أي دار للرعایة یعیش فیھ شخص واحد على األقل ویتجاوز عمره . إن القوانین 18

 دار للرعایة. 10000ویكون دار الرعایة ھذا مسجل لدى مفوضیة الجودة للرعایة.  یقدر بأن ھناك حوالي 

 

 یھم ھذا القانون؟ھل توافق على استخدام ھذا التعریف لتحدید أي من دور الرعایة الذین سیطبق عل

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •
 ال ینطبق  •

 ما ھي المخاوف لدیك تجاه ھذا التعریف؟

 

. أشارت مجموعة سیج للعمل والرعایة االجتماعیة بأنھ من المعقول المضّي بدور الرعایة لكبار السن كمكان عندما  19
ولدیھم إصابات   80یة للمسنین ھو فوق تكون متطلبات اللقاح مناسباً.  إن المعدل الوسطي ألعمارالناس في دور الرعا

مرضیة مشتركة. یعاني بعض الناس الذین یعیشون في دور الرعایة من الخرف ومشاكل عصبیة وسلوكیة والتي تضعف  
قدارتھم بااللتزام بممارسات وقواعد مكافحة العدوى.  في ھذه األماكن المغلقة ربما یقّدم العمال الرعایة ویكونوا على 

ع عدٍد من القاطنین فیھا ومع عمال آخرین. إن ھذا النوع من التماس ربما یؤدي النتقال فعّال لفیروس تماس كبیر م
% وھذا 20كورونا (أو أمراض معدیة أخرى) وتكون النتائج قاسیة للبعض.  التقدیرات الحالیة لنسبة حاالت الموتي ھو 

یة. یتوقع بأن اللقاح سیخفف من النتائج الشدیدة إلى ھو ضعف أعداد األشخاص من نفس الفئة العمریة خارج دور الرعا
 حد كبیر. 

 

 ھل لدیك أیة مخاوف حول المقترح باقتصار ھذه السیاسة على دور الرعایة للمسنین؟

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •

 الرجاء توصیح اإلجابة

 

 األشخاص الذین یحتاجون للقاح



المعیّن في دار الرعایة الذي یدعم شخص واحد على أقل تقدیر  . نعتزم بأن یطبق شرط تلقي اللقاح على كل الطاقم 20
من عمره. إن ھذا یضمن بأن تغطیة التطعیم ستقي األفراد العاملین وأولئك الذین یعیشون في دور الرعایة   65ویتجاوز 

 ماعیة. وتحمیھم ضد خطر التفشي فیھا.  إن ھذا یتماشى مع اإلرشادات المقدمة من مجموعة العمل للرعایة االجت

. ھذا سیشمل كل العمال الموظفین بشكل مباشر من دار الرعایة أو بواسطة مزّود دار الرعایة (على أساس الدوام 21
الكامل أو الجزئي) وأولئك المعینین عن طریق وكالة العمل أو دار الرعایة أو المتطوعین فیھا. سیشمل أولئك الذین 

أدوار أخرى مثل عمال التنظیفات وطاقم المطبخ. إن ھذا یتجاوب مع طریقتنا  یقدمون الرعایة المباشرة والذین یقومون ب
 الختبار فحص كورونا في دور الرعایة.

. نحتاج للمزید من إعادة النظر حول توسیع الحاجة لضم أولئك الذین یأتون لدور الرعایة كي یقدموا خدمات مھنیة أو  22
غي أن تتوسع ھذه السیاسة كي تشمل أولئك المھنیین وخصوصاً أولئك الذین أیة رعایة أخرى أو دعم.  یمكن القول بأنھ ینب

یقدمون رعایة شخصیة عن قرب مثل عمال الرعایة والصحة.  یمكن أن یشمل ھذا الحالقین والقادة الروحیین. كما أننا  
ا مع دار الرعایة على أنھم  ندرس بحذر حالة مقدمي الرعایة األساسیة وھم أولئك األصدقاء وأفراد العائلة  الذین اتفقو

سیزورن بانتظام ویقدمون الرعایة الشخصیة. نخن نتفھم بأن ھناك طائفة كبیرة من الناس الذین یأتون لدور الرعایة  
 ونرحب بآرائكم ف ي األسئلة االستشاریة أدناه. 

  -الذین یعیشون في دور الرعایة . ال نعتزم على توسیع السیاسة كي تشمل األصدقاء وأفراد العائلة الذین یزورن أولئك23
باستثناء مقدمي الرعایة األساسیین حیث أننا ننظر بعنایة بالطریقة األفضل لھم. أشارت مجموعة العمل للرعایة 

االجتماعیة بأنھ یجب تحقیق التوازن بین خطر زیارة أحد األحباب ونقل الفیروس من جھة ومن جھة أخرى بین فوائد 
الذین یعیشون في دار الرعایة. بالطبع نحن نشجع األصدقاء واألقارب الذین یزورون  دار  الصحة والعافیة ألولئك

الرعایة على تلقي  التطعیم بالسرعة الممكنة ولكن لطالما أنھم یتّبعون التوجیھات والنصائح، فإننا ال نعتقد أنھ من 
 ار.   نحن نرحب بآرائكم عن ھذا المقترح في األسئلة التالیة:توسیع الشرط كي یشمل األقارب الزوّ الضروري 

 

 من ھم الناس الذین یعملون ویزورن دار الرعایة للمسنیین والذین یجب أن یكونوا من ضمن نطاق ھذه السیاسة؟

 یتقاضى أجراً ویعمل بدار الرعایةفقط الطاقم الذي  •
o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

الطاقم الذي یعمل لمزّودي دار الرعایة والذي یعمل في مبني منفصل ولكن ربما یزور دار الرعایة (مثال الطاقم   •
 الذي یعمل قي مكتب خارج دار الرعایة).

o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

 الرعایة الشخصیة عن كثب للناس الذین یعیشون فیھا؟ المھنیون الذین یزورون دار الرعایة بانتظام ویقدمون  •
o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

 المھنیون اآلخرین الذین یعتنون عن كثب بالناس في دار الرعایة مثل الحالقین.  •
o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

كل المھنیین الذین یدخلون دار الرعایة بغض النظر عن عملھ أو وظیفتھ مثل عامل الكھرباء  وعامل الصحیة  •
 لفني والفیزیائي. والمعالج ا

o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 



األصدقاء والعائلة المخصصون "كمقدمین للرعایة األساسیة" والذین یزورون بانتظام ویقدمون الرعایة   •
 الشخصیة القریبة؟ 

o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

 كل األصدقاء والعائلة الزّوار •
o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

 المتطوعین •
o  نعم 
o ال 
o  ال رأي 

 أخرى (الرجاء حدد) •

 

 اإلعفاءات واالستثناءات 
. سیكون ھناك عدد قلیل من الناس الذین تبیّن استشاراتھم الطبیة بأن اللقاح غیر مناسب لھم. سنحرص بأن تسمح 24

األنظمة والقوانین لإلعفاءات ألسباب طبیة. ستصاغ مسودة القوانین تماشیاً مع الكتاب األخضر بشأن التحصین ضد 
واللجنة المشتركة للتطعیم والتحصین والتي تعكس االستشارة الطبیة. سیعفى أولئك  19-األمراض المعدیة فیروس كوفید 

)  16و والصفحة  14aاألفراد من ھذا الشرط إن كانت لدیھم حساسیة أو حالة مصنّفة في الكتاب األخضر(الصفحة 
كسبب بأن ال یعطى اللقاح، على سبیل المثال رّدة الفعل التحسسیة السابق لمواد اللقاح بما في ذلك البولي إیثیلین جالیكول.  

بطلب االستشارة الطبیة  JCVIھناك فئة من األفراد لدیھم حساسیة أو حالة ینصح الكتاب األخضر أو اللجنة المشتركة 
حیث یجب السعي لطلب رأي� طبّي متخصص بھذا الشأن وإذا كان ینبغي أن یعفى الشخص من ھذا قبل تلقي اللقاح  

الشرط. لم تُرد أیة مخاوف تتعلق بالسالمة، دولیاً ومحلیاً، والتي لھا عالقة بتلقي اللقاح للنساء الحوامل. إن اللجنة 
لفوائد المتعلقة بالتطعیم للنساء الحوامل اللواتي ال  المشتركة للتحصین واللقاح تواصل مراجعة البیانات حول المخاطر وا

 یعانین من حاالت صحیة مستبطنة. عندما تتوفر األدلة، ستراجع وستقدم النصیحة المناسبة. 

 . تلقي الحكومة النظر في الطریقة األقل مشقةً للناس كي یبیّنوا لموظفیھم بأنھم معفّون من التطعیم. 25

ذا كانت ھناك عقبات كبیرة تمنع العمال المخولین من الحصول على اللقاح في الوقت  . ستراجع السیاسة ثانیة إ26
المناسب وعلى نحو میّسٍر، مثالً بسبب مشاكل تتعلق باإلمداد للقاح أو التغیرات في التوجیھات الطبیة الوطنیة. فعلى سبیل  

صول للقاح خالل فترة سفر معقولة، فإن ھذا المثال، ھذا یعني إذا كانت مشكلة اإلمداد وراء عدم قدرة الفرد من الو
 الشرط لن یطبق على ھذا الفرد حتى تحّل مشكلة اإلمداد.

الحكومة االرشادات من لجنة اللقاح والتحصین والتي تنوه، وكإجراء احترازي، بأنھ من المفضل أن یحصل ستتبع . 27
 أولئك الذین الیعانون من مشاكل صحیة دفینة على لقاح أكسفور استرا زینیكا حسب اإلمكان. 

 

 ى من ھذا الشرط؟ھل توافق أم ال توافق مع تلك المجموعات التي ستعف

 موافق بقوة •
 أمیل للموافقة •
 لست موافقاً وال غیر موافق •
 أمیل لعدم الموافقة •
 غیرموافق بقوة •

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-the-green-book-chapter-14a
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-jcvi-statement/jcvi-statement-on-use-of-the-astrazeneca-covid-19-vaccine-7-april-2021


 ال أعلم •
 الینطبق •

 برأیك من ھم األشخاص اآلخرین الذي یجب إعفاءھم؟ 

 

 التطبیق
التغیر المقترح للقانون، ستقع . إن مدراء دور الرعایة ھم المسؤولون بالنھایة عن سالمة الناس فیھا. بموجب 28

مسؤولیة تفقد أدلة تلقي اللقاح أو المعفى منھم ألولئك المعییّن في دور الرعایة على مدراء دور الرعایة.  وبالتالي فإن ھذا  
 یعني بأن على العمال تقدیم األدلة على أنھم قد تلقوا التطعیم.

قد تلقوا التطعیم. ربما یتضمن ھذا مثالً إظھار حالة التطعیم    . تدرس الحكومة  بعنایة على أفضل طریقة تثبت بأنھم29
 على الھاتف المحمول أو على تطبیق للموبایل.

 ھذا السؤال مخصص لمدراء دور الرعایة ألننا نرید أن نعرف كیف سیستجیبون للطاقم الذي لم یتلقى التطعیم. 

 

 علوا ذلك؟على الطاقم أن یثبت بأنھ قد تلقى التلقیح كیف تفضلون أن یف

 تطبیق موبایل •
 تصریح كتابي  •
 تأكید شفھي  •
 ال أعلم •
 أخرى (الرجاء حدد) •
 الینطبق •

 ھذا السؤال موّجھ للطاقم في دور الرعایة نظراً النھم یرّكزون على التطبیق العملي لحالة التطعیم. 

 

 على الطاقم أن یثبت بأنھ قد تلقى التلقیح. كیف تفضلون أن یفعلوا ذلك؟

 موبایلتطبیق  •
 تصریح كتابي  •
 تأكید شفھي  •
 ال أعلم •
 أخرى (الرجاء التحدد) •
 الینطبق   •

 ھذه األسئلة مخصصة للسلطات المحلیة وشركاء خدمات الصحة الوطنیة  ألنھا تركز على قدرتھا لتقدیم الخدمات.  

 

 ھل لدیكم أیة مخاوف حول تأثیر الشرط المقترح على قدراتكم لتقدیم الخدمات؟

 نعم  •



 ال •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 ما ھي ھذه المخاوف حول تأثیر الشرط المقترح على قدراتكم لتقدیم الخدمات؟

 

 . تراجع الحكومة المھلة المناسبة بالنسبة للطاقم الجدید والحالي قبل أن یطلب منھم أن یتلقوا التطعیم. 30

 سجالتھم الصحیة والمھنیة والتوظیفیة. . إننا نتوقع بأن یحتفظ مدراء دور الرعایة بسجل تطعیم للطاقم  كجزء من  31

 

 ما مدى سھولة تطبیق السیاسة بالنسبة للمدراء في دور الرعایة للمسنین؟

 سھل جداً  •
 سھل نوعاً ما  •
•  ً  لیس سھالً وال صعبا
 صعب نوعاً ما  •
 صعب جداً  •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 الرجاء إعطاء المزید من التفاصیل كي تدعم أجوبتك.

 

 دور لجنة جودة الرعایة
للرعایة االجتماعیة   2008. إننا نعتزم بأن ھذا الشرط سیشكل جزءاً من المعاییر الرئیسیة ( المبینة في قانون 32

) وستراقب وتنفذ في الحاالت المناسبة بواسطة ھیئة الجودة للرعایة. ستطبق  2014والصحیة (النشاطات المنظمة) قانون 
. إن معدالت التطعیم المنقولة ستشكل جزءاً من سلسلة من  65على أي دار للرعایة یعیش فیھ أي شخص فوق سن 

 المعلومات التي ینظر إلیھا ھیئة الجودة للرعایة عند تحدید أیة أماكن ترید فحصھا. 

. عند التسجیل والفحص، على مدراء دور الرعایة أن یقدموا األدلة على أن حاالت التطعیم لعمالھم محّدثة فیما یتعلق  33
 باللقاحات المعتمدة لدى الوكالة التنظیمیة لألدویة ومنتجات الرعایة الصحیة.

. في حاالت عدم االمتثال للتشریعات، فإن لجنة الجودة للرعایة ستتخذ نھجاً قائماً على المخاطر ومناسباً للتنفیذ،  34
ماشیاً مع سیاسة التنفیذ لدیھا.  إن لدى ھیئة  وستتطلع على كل األدلة المحددة وفیما إذا قد تمت االستجابة للمصلحة العامة ت

الجودة للرعایة قوى تنفیذیة وفي معظم الحاالت الخطیرة، فإنھ ربما یتخذ إجراء مناسب من قبل اإلنفاذ الجنائي ضد 
 المدراء المسجلین والمزودین. 

: إشعار بالتحذیر وإشعار . خیارات اإلنفاذ المدني متوفرة أیضاً من قبل ھیئة الجودة للرعایة ویشمل إصدار35
اقتراح/قرار بفرض وتعدیل وإزالة شروط التسجیل وإصدار إشعار اقتراح/قرار بإنھاء وإلغاء التسجیل والتقدم بطلب 

للمحكمة لإللغاء الفوري للتسجیل حیث أن ھناك خطر كبیر على حیاة شخص ما وصحتھ وعافیتھ وإصدار إشعار عاجل  
 سجیل حیث ھناك خطر وأذى للشخص. لقرار بإنھاء وتعدیل شروط الت



شرطاً على المزودین والمدراء المسجلین  بتقدیم رعایة وعنایة آمنة.  یتضمن ھذا الشرط  12. یفرض القانون رقم 36
أن یقوم كل من المدراء والمزودین المسجلین والمقیّدین بتفییم الخطر وبمنع وانتشار واكتشاف انتشار األمراض المعدیة 

من قانون   s.21أولئك المرتبطین بالرعایة الصحیة. إن ھذا یكتمل بقانون وزیر الدولة الذي یصدر تحت بما في ذلك 
أذى كان من الممكن تجنبھ أو خطر كبیر لألذى   12. عندما ینتج عن خرق القانون 2008الرعایة االجتماعیة والصحیة 

اً بجرم جنائي وستنظر ھیئة الجودة للرعایة إذا كانت ستتخذ  كان یمكن تجنبھ، فإن المّزود أو المدیر المقید ربما یكون مذنب
جنیھ استرلیني فیما یتعلق بجرم ارتكب   4000و  2000إجراءاً لإلنفاذ القانوني. تبلغ قیمة إشعار العقوبة الثابتة ما بین 

 من قبل مدیر مسجل ومقید أو مزّود كل على حد سواء.

 آثار وتداعیات السیاسة 
المساواة في القطاع العام یشیر بأن جعل تلقي اللقاح شرطاً للتعین في دور الرعایة للمسنین یمكن   . أن تحلیل واجب37

أن یؤثر بشكل كبیر على مجموعات محددة. خصوصاً وأن للنساء نسبة عالیة من قوة العمل من السود واألسیویین 
بما تكون مترددة بخصوص اللقاح بشكل عام  والمجتمعات األثنیة األخرى. تشیر بعض األدلة على أن ھذه المجموعات ر

ھو لقاح جدید. ال یزال ھناك الكثیر من برنامج العمل الھام لمعالجة ھذه المخاوف لدعم  19-وبشكل خاص أن لقاح كوفید 
تلقي اللقاح وبشكل خاص ضمن قوة العمل للرعایة االجتماعیة وأعداد أكبر. لدینا رغبة على فھم ماذا نستطیع أن نفعلھ  

ثر كي نحرص بأن ھذه المجموعات لن تتأثر باستقدام ھذه السیاسة وكیف نستطیع التعامل مع ھذا كي نحقق طموحنا أك
 بحمایة أولئك المعینین وتقدیم الدعم لھم في أماكن الرعایة.

 

 اسة؟ھل ھناك مجموعة معینة من الناس، مثالً من ذوي الخصائص المحمیة الذین سیستفیدون على األخص من ھذه السی

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 أي مجموعة معینة قد تتأثر إیجابیاً بھذا الشرط ولماذا؟

 

 ھل ھناك مجموعة معینة من الناس من ذوي الخصائص المحمیة الذین سیتأثرون سلباً بقدوم ھذه السیاسة؟

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 أي مجموعة معینة قد تتأثر سلباً بھذا الشرط ولماذا؟ 
 ماذا نستطیع أن نفعل كي نحرص بأنھ لن یتأثر أحد ما بھذا الشرط؟

 

. نعتزم أن ننشر تقییم المساواة للقطاع العام كجزء من االستجابة لھذه االستشارة وسنتابع بعنایة تأثیر ھذه السیاسة 38
 على تلقي اللقاح في حال التطبیق.

. إن المحافظة على قوة عمل رؤوفة وخبیرة ومھتمة والمحافظة على قوة العمل والناس الذین یرعونھم بأمان وجعل 39
مھنة الرعایة االجتماعیة للمسنین جذابا ھو أھم ھدف لھذه السیاسة. نحن ندرك حجم التضحیات التي قدمت بوجھ الجائحة 

ل العام الماضي. نؤمن بأن استقدام ھذه السیاسة یعكس الحاجة بالتحرك  من قبل أولئك الذین یعملون في دور الرعایة خال



بسرعة ولغایة كي نجنب خطراً یمكننا تجنبھ مستقبالً في دور الرعایة للمسنین.  سنواصل دعم المزودین لدور الرعایة  
م الفردي  من شخص موثوق وأفراد الطاقم كي یتلقوا اللقاح ویبّنوا على التقدم الذي أحرزوه. ھذا یشمل السماح للدع

ألولئك الذین لدیھم أیة مخاوف حول التطعیم ونستمر بالحرص من خالل برنامج الصحة الوطنبیة وبأن الوصول للقاح  
 سھل وممكن وبشكل مستمر. 

لن یكون   . إننا ندرك بأنھ ربما یختار البعض أن ال یتلقوا اللقاح وحتى لو كان اللقاح مناسبا لھم طبیاً. في ھذه الحاالت40
بمقدورھم التعیین في أماكن دور الرعایة وعلى المزودین أن یدیروا ھذا بطریقة ال تسبب زعزعة االستقرار في تزوید  
رعایة آمنة ذات نوعیة عالیة. نحن نسأل سؤاالً في ھذه االستشارة حول التأثیر الممكن على نسب األطقم في حال قرر  

الرعایة على أن یتقلوا اللقاح. ربما تشكل ھذه مشكلة في بعض المناطق المحلیة العمال أن یغادروا قوة العمل في دور 
 التي یكون فیھا تلقي التطعیم منخفضاً. 

 ھذا السؤال مخصص لمدراء دور الرعایة ألننا نرید أن نعرف كیف سیستجیبون للطاقم الذین لم یتلقوا التطعیم. 

 

 ك الذین لن یتلقوا التطعیم؟كیف تشعر بأنك ستتجاوب لھذا الشرط بالنظر ألولئ

 إعادة التعیین للطاقم الذي لم یتلقى التطعیم   •
 إیقاف التوظیف للطاقم الذي لم یتلقى التطعیم   •
 أخرى (الرجاء حدد) •
 الینطبق •

 

 ھل لدیك أیة مخاوف حول تأثیر ھذه السیاسة على قدرة دور الرعایة للمسنین على المحافظة على خدمة آمنة؟ 

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 

 أي من المخاوف التالیة لدیك حول تأثیر ھذه السیاسة على قدرة دور الرعایة للمسنین على المحافظة على خدمة آمنة؟ 

 ربما یرفض البعض من الطاقم اللقاح ویترك العمل •
 ربما یثور البعض على ھذه السیاسة ألن ھذا یتعارض مع معتقداتھ الشخصیة  •
 د المتبقین منھم ویقلل من روحھم المعنویةربما یتسبب ھذا باالستیاء عن •
 ربما یسعى الطاقم على تحدي دور الرعایة في المحكمة •
 التأثیر الذي سیشكلھ على مقاییس أخرى تؤثر على الطاقم مثل تقلیل الحركة بین أماكن الرعایة والصحة  •
 وفرة طاقم بدیل مدرب •
 تكلفة تغطیة الطاقم لفترة وجیزة •
 تكلفة توظیف عاملین جدد •
 الوقت الذي سیستغرقھ لتوظیف طاقم جدید بدیل •
 أخرى (الرجاء حدد) •

 

 ورأیك بمدى ھذه التأثیرات ھنا:  الرجاء شارك بأیة أدلة لدیك



 تأثیر ضئیل  •
 تأثیر متوسط •
 تأثیر كبیر  •

 الرجاء إعطاء المزید من التفاصیل كي تدعم أجوبتك.

 

 كیف تعتقد أنھ بإمكاننا التقلیل من تأثیر ھذه السیاسة على قوة العمل (اختر كل ما ینطبق) 

 سھولة الوصول للقاح  •
 تمویل محدد لتغطیة أیة تكالیف مرتبطة على سبیل المثال السفر والوقت وتكالیف التأثیرات الجانبیة   •
 الوصول آلخر المعلومات  •
 الدعم من أبطال التطعیم التابع للسلطة المحلیة •
 الدعم من القیادات العیادیة المتعلقة بدار الرعایة •
 أخرى (الرجاء حدد) •

 

 أن یتناقض مع أیة شروط قانونیة أخرى یجب أن تلبیھا دور الرعایة.  ھل تعتقد بأن ھذا الشرط یمكن

 نعم  •
 ال •
 ال أعلم •
 الینطبق •

 الرجاء أعطي معلومات إضافیة تفصیلیة حول الشروط القانونیة األخرى والتي یتناقض معھا ھذه السیاسة.

 

یر المتوقع على األفراد وعواقب قانون . نظراً لفترة االستشارة ، نعتزم على المناقشة مباشرة مع الموظفین حول التأث41
التوظیف. إذا طبقت السیاسة، فإننا سنلقي نظرة على االرشادات العملیة لمدراء دور الرعایة  حول العواقب علیھم وعلى  

 أفراد الطاقم.

 10المعیار  -اإلضافة المقترحة لقواعد مدونة السلوك
السیاسات واإلجراءات في محلھا فیما یتعلق بحالة اللقاح  على المزودین المسجلین أن یحرصوا على أن 

 لكل الطاقم:  19-بكوفید

من عمره أن یتلقوا لقاح الفیروس   65على كل الطاقم في دور الرعایة الذي یحتوي على شخص واحد أو أكثر ویتجاوز 
عمل أو المتطوعین فیھا.   ضد كورونا. ھذا یشمل الطاقم المعین مباشرة من مزورد دار الرعایة أو عن طریق وكالة

 سیشمل أولئك الذین یقدمون الرعایة المباشرة والذین یقومون بأدوار أخرى مثل عمال التنظیفات وطاقم المطبخ.

سیبین المزود بأن كل الطاقم المعین في دور الرعایة قد تلقى الجرعات المطلوبة من لقاحات كورونا المعتمدة من قبل  
بشكل آمن من   بھوالذي یحتفظ  12والمنتجات الطبیة خالل المھلة المحددة، تماشیاً مع  القانون الوكالة المنظمة لألدویة 

 قبل المدیر المسجل (أو الشخص المساوي للمنصب) في سجالت الطاقم. ھذا ینطبق على الطاقم القدیم والجدید.

بسبب أسباب صحیة (مثل الكتاب األخضر،   19-ھناك سجل لالعفاء الطبي ألولئك الذین الیستطیعون تلقي لقاح كوفید 
 والتوجیھات من اللجنة المشتركة للتحصین والتطعیم)  النصح الطبیة

https://www.gov.uk/government/consultations/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes/making-vaccination-a-condition-of-deployment-in-older-adult-care-homes#fn:2


بالنسبة للطاقم الذي الیستطیع أن یتلقى اللقاح بسبب اسباب طبیة، فإن المدیرأوالمدیر المناوب سیكّمل تقییم الخطر ویتخذ  
 االجراءات المناسبة للتقلیل من المخاطر.

 .12ع القانون أن أھلیة التحصین للطاقم یخضع للمرجعة بانتظام تماشیاً م

 ھناك تعلیم مناسب للطاقم حول الشرط والفوائد لھم وللناس الذین یرعونھم. 

 یجب تقدیم الدعم الكافي للطاقم كي یصل للقاح. 

 .ذلك خالف ذكر إذا إال لوحدھا إنكلترا ھي االستشارة ھذه في إلیھا أشرنا التي البیانات كل أن  .1
) یتتطلب  2014( النشاطات المنظمة) قانون  2008من قانون الرعایة االجتماعیة والصحیة  12القانون .2

الرعایة والعنایة بطریقة آمنة لكل المستخدمین للخدمة. ھذا یتضمن التزاماً وھو أن یقوم كل من المدراء 
والمزودین المسجلین والمقیّدین بأن یقیموا الخطر ویمنعوا ویكتشفوا ویتحكموا ویسیطروا على انتشار األمراض  

كي   12)) المقترح ھو لتعدیل القانون2)(2(12یة (القانون  المعدیة بما في ذلك أولئك المرتبطین بالرعایة الصح
 ترفع أن السلطة لھا للرعایة الجودة ھیئة إن یتضمن شروط التطعیم كما بیّن في ھذا الوثیقة االستشاریة.  

 یمكن كان ألذي یؤدي الفشل ھذا أن حیث ،12القانون تلبیة في یفشل والذي الرعایة دار مزود  ضد  الدعوى
 . تفادیھ یمكن كان كبیر خطر أو تجنبھ
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