مالحظات حول قانون الحماية من الحصبة عند اإلنتساب
إلى مؤسسة إجتماعية لألطفال /
والتسجيل في المدارس االبتدائية
إلى الوالدين  /االوصياء المحترمين
دخل قانون الحماية من الحصبة وتعزيز الوقاية من خالل التطعيم (قانون الحماية ضد الحصبة) حيز التنفيذ في  1آذار/مارس .2020
وفقًا للمادة  20الفقرة  8الجملة  1من قانون الحماية من العدوى (،)§ 20 Abs. 8 Satz 1 Infektionsschutzgesetz) )IfSG
اعتبارا من  1آذار/مارس  ، 2020تقديم دليل على ذلك قبل قبولهم في منشأة إجتماعية وقبل المشاركة في
يجب على أطفال المدارس
ً
الفصول الدراسية أو في العرض المفتوح والمتضمن بأن الرعاية تستمر طوال اليوم أو أي عرض رعاية آخر كجزء من العرض المفتوح
والمتضمن بأن الرعاية طوال اليوم والذي يبين بأنهم ملقحون بشكل كاف ضد الحصبة أو أنهم محصنون ضد الحصبة.
إذا لم تكن هناك إمكانية لحصول طفلك على التطعيم ألسباب صحية  ،فيجب إثبات ذلك أيضًا بشهادة طبية.
كذلك تم أثناء إجراء الفحص الطبي عند الدخول إلى المدرسة إخطارك بضرورة إجراء التطعيمات الالزمة .باإلضافة إلى ذلك  ،نود أن
نطلب منك تقديم دليل على الحماية من الحصبة عند التسجيل في المدرسة المعنية.
يمكن تقديم الدليل المطلوب (نسخة أصلية أو مصدقة) بالطريقة التالية (يرجى تقديم النسخة األصلية أو نسخة مصدقة):
 .1بطاقة التطعيم  /شهادة التطعيم  /شهادة طبية للوقاية الكافية من التطعيم ضد الحصبة (تطعيم واحد عند نهاية السنة األولى من
العمر أو لقاحين عند نهاية السنة الثانية من العمر) أو
 .2شهادة طبية تبين بأن طفلك قد تم تحصينه ضد الحصبة  ،أو
 .3شهادة طبية تفيد بأنه ال يمكن تطعيم طفلك ألسباب طبية (موانع) أو
 .4تأكيد من وكالة حكومية أو إدارة مؤسسة أخرى يسري عليها القانون على أن الدليل وفقًا للرقم  1أو رقم  2قد تم تقديمه بالفعل ،
على سبيل المثال عند تغيير الحضانة أو المدرسة).
إذا لم يتم تقديم الدليل (أو لم يتم تقديمه بالكامل بعد) قبل الحصول على القبول في مدرسة جديدة وإذا لم تكن هناك شهادة طبية تشير إلى عدم
إمكانية إجراء التطعيم ألسباب صحية بحلول ذلك الوقت ،فإن إدارة المدرسة ملزمة بإبالغ إدارة الصحة في مدينة مونستر وتقديم المعلومات
الشخصية.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول المتطلبات القانونية وموضوع التطعيم على اإلنترنت على:
https://www.stadt-muenster.de/gesundheit/infektionsschutz/impfempfehlungen.html
و
https://www.masernschutz.de/
تفضلوا بقبول فائق االحترام
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