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 االجتماعیة والشؤون والعمل لألسرة البافاریة الدولة وزارة
 

 :التحصین – التطعیم
 النھاریة الحضانة ودار لألطفال النھاریة الرعایة مركز في

 

 الكرام، األمور أولیاء

 طفلكم امنحوا لذلك. مرة ألول نھاریة حضانة دار أو) Kita( لألطفال نھاریة رعایة مركز اآلن طفلكم یرتاد
 .المعدیة األمراض من الكثیر ضد األكمل الوجھ على تحصینھ طریق عن األثناء، ھذه في الالزمة السالمة

  ولآلخرین لطفلكم أمانٌ : التحصین – التطعیم 

 وجھ على العدوى شدیدة األمراض من للكثیر معرضون الصغار واألطفال الرضع أن أحد على یخفى ال
 الحالي التطعیم من التحقق لألطفال النھاریة الرعایة خدمات أحد ارتیاد قبل بكم یجدر ولذلك. الخصوص
 !الضرورة دعت إذا طفلكم تطعیم) إعادة( أجل من المعنیة الجھات إلى والتوجھ لطفلكم،

 

 األطفال ینقل ال: أیًضا اجتماعیةً  مسؤولیةً  -ذلك إلى باإلضافة- وتتحملون. طفلكم تحصنون التطعیم خالل من
 یزالون ال من جمیع سالمة على المحافظة في یساھمون أنھم یعني ما عادةً، لآلخرین األمراض لمطعَّمونا

 تُحصَّن وبذلك. المثال سبیل على مناعي عوز بسبب تطعیمھم یمكن ال من أو الحصبة تطعیم على صغاًرا
 .المطعمین غیر وأجنتھن الُمطعَّمات غیر الحوامل األمھات

  جدًا؟ مھًما یجعلھ الذي ما – بةالحص ضد التطعیم 

 الطریق ذلك یمھد وقد شھور، عدة مدى على الجسم مناعة الحصبة تضعف حیث حمیًدا مرًضا لیست الحصبة
 التي األمراض ومن. الوسطى األذن التھابات أو الرئویة االلتھابات مثل الُمعدیة، األمراض من بالكثیر لإلصابة

 ویمكن مریض، طفل 1000 كل بین من طفلٌ  بھ یُصابُ  الذي الدماغ ابالتھ الخصوص وجھ على خطورة تمثل
 .دائمة أضراًرا یُخلِّف أن

 على التحدُّث عند آخر، إلى شخٍص  من بسھولةٍ  ینتقل أن الحصبة لفیروس یمكن. العدوى شدید مرض الحصبة
ي قبل أیام 5 – 3 خالل بالفعل ممكنة والعدوى. المثال سبیل  .لتقلیديا الجلدي الطفح تفّشِ

 العمر من بلغوا أي عمرھم، من األولى السنة أتموا الذین األطفال، باستقبال یُسمح ال. الحصبة من الحمایة قانون
 رعایة مركز في الالزمة، بالجرعات یُطعَّموا لم أو الحصبة ضد تطعیمٍ  على یحصلوا ولم أكبر، أو شھًرا 12

 .نھاریة حضانة دار أو) Kita( لألطفال نھاریة
 
 

 .الدائمة الطبیة الموانع ذوو أو طبیًا المؤكَّدة المناعة ذوو األطفال ذلك من ویُستثنى
 .www.masernschutz.de: بزیارة تفضلوا المعلومات، من لمزید 

 ! بأس ال التطعیم؟ فاتكم ھل 

 بأكملھا رتكموأس بل طفلكم، تطعیم وجددوا الفرصة ھذه اغتنموا. وقت أي في الفائتة التطعیمات استدراك یمكن
 .أیًضا

 بصفة المعنیة الحكومیة الھیئات جانب من صارمة لرقابة وسالمتھا بھا الموصى التطعیمات جمیع فعالیة تخضع
 .بعید حدٍ  إلى المحتملة الضئیلة المخاطر التطعیمات ھذه فوائد تفوق. مستمرة

 بافاریا أنحاء جمیع في واألطباء الطبیبات من المشورة على الحصول یمكنكم التطعیم، حول أسئلة وجود حالة في
 .فیھا الصحة مدیریة ومن

 موقع عبر التطعیم عن وتفصیلیة ُمحدَّثة المعلومات على العثور أیًضا یمكنكم 
www.impfen.bayern.de. 
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