والدي الطفل العزيزين......
سنخبركم عن قانون الحماية من الحصبة الساري المفعول منذ  2020/3/1في
جمھورية ألمانيا االتحادية )قانون الحماية من الحصبة وتعزيز الوقاية التطعيمية بتاريخ
(2010/2/10
تعد الحصبة مرضًا معديًا خطيرً ا للغاية ومعد ًيا بشكل كبير لإلنسان .يمكن أن تحدث مضاعفات خطيرة مثل
ً
خاصة عند األطفال تحت سن  5سنوات والبالغين ،ويؤدي
االلتھاب الرئوي والتھاب الدماغ )التھاب الدماغ(،
التھاب الدماغ الشامل المصلب تحت الحاد الناجم عن الحصبة ) (SSPEإلى الوفاة دائمًا .التطعيم ضد الحصبة
يُنصح به في ألمانيا من ِق َبل اللجنة الدائمة للتطعيم في معھد روبرت كوخ )المعھد االتحادي في نطاق عمل
وزارة الصحة( ،ويجب أن يحدث التطعيم مرتين ،و ُيفضل أن يكون في السن ما بين  11و  14و  15و 23
شھرً ا من العمر .وينبغي أن يعمل القانون على ت َح َّسين الحماية ضد الحصبة في المدارس ومؤسسات األطفال
والمرافق المجتمعية والمرافق الطبية .وقد أصبح القانون ينص اآلن على أن يقدم جميع األطفال ابتدا ًء من السنة
األولى من العمر ،عند تسجيلھم في أي حضانة أو في إحدى مؤسسات الرعاية النھارية لألطفال أو في أحد دور
رعاية األطفال أو في مخيم عطلة ،إثبا ًتا بشأن تلقي التطعيم/التطعيمات ،أو إثبات للمناعة المكتسبة من مرض
الحصبة .وإذا لم يتم تقديم ھذا اإلثبات إلى إدارة المؤسسة ،فال يجوز قبول الطفل وتسجيله .كما يجب تقديم ھذا
اإلثبات أيضًا قبل التسجيل في أي مدرسة أو في إحدى مؤسسات التدريب التعليمي )تحت إشراف القاصرين في
الغالب( .وإذا لم يتم تطعيم طفلكم ضد الحصبة ولم ُيصاب به بعد )الكشف عن طريق الجسم المضاد للحصبة في
الدم( ،فسيظل رغم ذلك ملتح ًقا بالمدرسة.
ال يوجد أيضًا تطعيم إجباري .وبالنسبة لألطفال الذين تم تسجيلھم بالفعل في حضانة ما أو في إحدى مؤسسات
الرعاية النھارية لألطفال أو في أحد دور رعاية األطفال أو في مدرسة ما/إحدى مؤسسات التدريب التعليمي ،قبل
يوم  1مارس/آذار  ،2020يجب تقديم إثبات على التطعيم أو المناعة القائمة ،وذلك حتى .2021/7/31
يجب اإلبالغ في وزارة الصحة عن اآلباء الذين لم يتمكنوا من تقديم اإلثبات المطلوب عند تسجيل أطفالھم في
المؤسسات المذكورة أعاله ،واآلباء الذين لن يلتزموا بالموعد النھائي لتقديم اإلثبات بحلول * .2021/7/31
ستتلقون بعد ذلك دعوة أخرى لمحادثة استشارية ،من ِق َبل أحد األطباء في مكتب الصحة .وإذا لم يحضر
ً
ً
نتيجة لذلك عن التطعيم ضد
مستقبال
الوالدان أو األشخاص الحاضنون إلجراء المحادثة و  /أو امتنعوا
الحصبة ،فيجوز فرض غرامة مالية إدارية تصل إلى  2500يورو.
يجب على والدي الطفل دفع تكاليف فحوصات الدم وإصدار الشھادات الطبية )ما عدا التسجيل في بطاقة
التطعيم(.
يُستثنى من التطعيم اإلجباري األطفال الذين ال يُسمح بإعطائھم لقاح الحصبة الحي؛ ألسباب طبية بسبب أمراض
خاصة )مثل العيوب المناعية والسرطانات والعالج الكيميائي( .يجب إثبات موانع االستعمال الحالية من خالل
شھادة طبية متخصصة )أخصائي طب األطفال والمراھقين( في مكتب الصحة.
ال ينص القانون على اإلعفاء من التطعيم اإلجباري ألسباب دينية.
* بالنسبة لألطفال من سن عام واحد ولكن أقل من عامين ،ال يجب إبالغ مكتب الصحة إال إذا لم يتم إثبات
التطعيم ضد الحصبة )وليس ھناك مناعة قائمة ضد الحصبة( .وبالنسبة لألطفال بد ًء من عمر سنتين ،يجب إبالغ
مكتب الصحة إذا لم يتم إثبات اثنين من التطعيمات الوقائية ضد الحصبة )وال توجد مناعة ضد الحصبة(.
يمكن العثور على المحتوى الكامل ونص القانون في الجريدة الرسمية االتحادية ،سنة  ،2020الجزء األول ،رقم
 ،6كل ما يجب أن تعرفوه حول ھذا األمر ستجدوه ھنا على الرابط .www.Masernschutz.de
وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير
موظفو مكتب الصحة
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