
    
 

    
 

 

 

 
 

 
 ية / قسم تطعيمات المدارس الخاصةالصحة المدرس

2020 /  2021 
 

 
 ،المحترم/ة ةالطالب/ أمر ولي السيد

 
 ،،، وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم

 

 سيقوم ( الخاصة المدارس  اتتطعيم فريق ) المدرسية الصحة / الخارجية العالجية الخدمات بأن العلمو التكرم يرجى       

 عشر الحادي الصفو إناث الثامن الصف ،االبتدائي األول فالص في المستهدفين الطلبة لجميع المدرسية التطعيمات باعطاء

التطعيم الوطني لدولة االمارات قبل للذكور واالناث على حد سواء وتعتبر بعض هذه التطعيمات جرعات منشطة ومكملة لبرنامج 

ابنتكم بواسطة  سيتم ابالغكم عن موعد تطعيم ابنكم/و .الجدول المرفقحسب  وذلك ،دخول المدرسة والبعض اآلخر جرعات أولية

 .ممرض/ة المدرسة

 

طفح جلدي، تورم مكان  ارة،درجة الحرمثل ارتفاع  ،لتطعيمالتالية لخالل األربع وعشرين ساعة  يةبقد تظهر بعض االثار الجان

 لذا يرجى التعامل معها كاالتي: أولوياتنا من هي أبنائكم وسالمة صحة أن وبما الحقنة،

 

 أيام ثالثة من ألكثر الحرارة تمرتاس حال في الطبيب ومراجعة الحرارة خافض اعطاء الحرارة: درجة في ارتفاع  

 بارد ماء كمادات عمل الحقنة: مكان بسيط انتفاخ  

  من  الى اثني عشر يوما   بعد أسبوع عادةويظهر : أو تطعيم الحصبة، الحصبة األلمانية والنكاف جلدي بعد تطعيم الجدريطفح

 لذا ال يتوجب عمل شيء للطالب لتطعيملمن األعراض الجانبية المتوقعة  وتاريخ التطعيم وه

  عراض أهذه  قد تكونوو انتفاخ في الجلد أفي التنفس صعوبة حكة، ، ظهور طفح جلدي بعد التطعيم يحدثفي حاالت نادرة جدا قد

مزم وفي حال استدعى الوسيتم تقديم االسعاف االولي الهذه الحالة سيتم اعالمكم مباشرة،  وفي مثل .الحساسية المفرطة بعد التطعيم

  من ينوب عنكم للمدرسة. أرقام هواتف هواتفكم او لذا يرجى ارسال أرقام مزم،الحويل الى قسم الطوارئ لعمل الاالمر سيتم الت

 

 
 ي:تالال عمل يرجى الصحة في ابو ظبي دائرةولكي نتمكن من تقديم هذه التطعيمات  كما هو مطلوب من 

 
 وذلك وصحيحة واضحة تعبئة ( التطعيم قبل ما استبيانو التطعيم على الموافقة نموذج ) المرفقة النماذج توقيعو تعبئة 

  .المدرسة ة/لممرض تسليمها ثم ومن الرصاص أقالم استخدام ويمنع األمزرق باللون جاف حبر قلم باستخدام

 لذلك الالمزمة التقارير وتوفير العام مدار على الصحية الطالب حالة في يريتغ بأي المدرسة ة/ممرض تبليغ.  

 يلي: مما كل عن صورة ارفاق ويرجى كما 

  المدرسة قبل الطالب/ة تطعيمات طاقةب عن صورة -

       السفر جواز عنو والخلف ألماما من مصورة بالطالب/ة ةالخاص الهوية عنصورة -

  نةممزم  امراض وجود حالة  في للطالب/ة طبيال تقريرال عن صورة -

 

 .…………………… /ابنتكمبابنكم الخاصة المدرسة بعيادة االتصال الرجاء لالستفسار

 

 

 نطمح لنجاح البرنامج بتعاوننا معا
 

 


