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رشكاؤنا الكرام:
بينما بدأ عام  2021بشعور من التفاؤل مع طرح لقاح "موديرنا وڨايزر-بايوإنتك" ( Modernaو ،)Pfizer-BioNTech
عت قطاع الرعاية طويلة األجل .يتمثل اإلجراء الفوري
تظل الحقيقة ف استمرار مشاهدتنا ألعداد متايدة من
الحاالت ر
ً
ً
ر
والحاسم ،من جانبنا ومن جانبكم ،ف ما هو الذي نحتاجه حاليا لحماية الفئات األكت ضعفا – ألولئك المقيمي ف الرعاية
طويلة األجل ف أونتاريو والقائمي عىل رعايتهم واالعتناء بهم.
ً
ً
جوهريا ف جهودنا لتوزي ع اللقاحات ويسعدن أن أرصح لكم أنه قد تم حت اآلن تلق ما يقرب من
تقدما
إننا نحقق
ً
.
 100,000شخصا اللقاح ف أونتاريو نحن نعمل برسعة وحسم ،ونحتاج إىل مساعدتكم لتشجيع جميع فرق الرعاية الصحية
والمقيمي ف الرعاية طويلة األجل ومقدم الرعاية األساسيي لهم عىل ر
الرسوع ف الحصول عىل التطعيم.
ً
ر
األكت أمانا وفعالية وموثوقية لحماية نفسك وحماية من حولك من اإلصابة ب ڨتوس
إن الحصول عىل اللقاح هو الطريقة
كورونا ( .)COVID-19ومن األهمية بمكان أن نفعل كل ما ف وسعنا للمساعدة ف وقف انتشار الڨتوس والحفاظ عىل
سالمة الجميع.
بينما نحن ف انتظار شحنات مستقبلية من اللقاح من الحكومة الفيدرالية ،نتوقع االنتهاء من استخدام ال  95,000جرعة
ً
جميعها من لقاح "ڨايزر-بايوإنتك" ( )Pfizer-BioNTechف  19موقعا من مواقع المستشفيات المشاركة ف األيام القليلة
القادمة .باإلضافة إىل ذلك ،تلقت أونتاريو األسبوع الماض أول شحنة مقررة لها بإجماىل  53,000جرعة من لقاح "موديرنا"
ً
ر
األكت تعرضا :تورنتو ،ويورك ،وپيل وڨيندزور-
( .)Modernaجاري استخدام هذه الشحنة األوىل الصغتة ف البؤر اإلقليمية
إسيكس ،ونتوقع استالم  56.000جرعة إضافية ف  11يناير .يتمثل هدفنا ف تطعيم جميع المقيمي وموظق الرعاية طويلة
األجل ف هذه النقاط الساخنة بحلول  21يناير.
ً
سنقوم قريبا بإصدار بروتوكوالت لنقل لقاح "ڨايزر-بايوإنتيك" ( )Pfizer-BioNTechبأمان وكفاءة إىل مواقع بعيدة عن
نقطة التسليم .لقد بدأنا ف إعطاء لقاحات "ڨايزر-بايوإنتيك" ( )Pfizer-BioNTechداخل دور الرعاية طويلة األجل،
ونتطلع إىل التأكد من حصول المزيد والمزيد من المقيمي ف دور الرعاية طويلة األجل عىل التطعيم ف األيام المقبلة.
ً
ً
ر
ر
األكت ضعفا وأولئك الذين يتولون رعايتهم ف أقرب
األكت تعرضا لإلصابة وللشخاص
يعد توفت اللقاح اآلمن للشخاص
ً
وقت ممكن هو أمر رصوري جدا ،وأنا أطلب دعمكم لتحويل الدفة لصالحنا ف سياق معركتنا ضد "ڨتوس كورونا"
(.)COVID-19
وتفضلوا بقبول وافر التحية،
د .متيىل فولتتون
وزيرة الرعاية طويلة األجل

