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 ، دة على عدم التمییز في العالج الطبيالتوجیھات المؤكِ 
 19-لقاح كوفیدتوزیع ومن ضمنھ إدارة  

 
 2021ینایر،  6

 
لتأكید    ھذه صدرت   في  تكملة  و التوجیھات  الصادرة  إلینوي  والیة  الطبي    عدم  بشأن    2020أبریل    10توجیھات  العالج  في  التمییز 

المستجد   كورونا  حقوق    ).19-(كوفید  2019لفیروس  قانون  ومنھا  بالوالیة  والخاصة  الفیدرالیة  المدنیة  الحقوق  قوانین  تحظر  حیث 
(  اإلنسان إلینوي  غیر Illinois Human Rights Actفي  األخالقیة  القرارات  اتخاذ  وتدعم  الصحیة  الرعایة  تقدیم  في  التمییز   (

 . 19-التمییزیة. ولتطبیق ھذه المبادئ نفس األثر واألھمیة المطلقة في سیاق توزیع لقاح كوفید
 

) قد حددت فئات األولویة في CDCة األمراض والوقایة منھا () التابعة لمراكز مكافحACIPاللجنة االستشاریة لممارسات التطعیم (
) خطر األثر االجتماعي السلبي، و  3) خطر المرض الحاد، (2(  ) خطر اإلصابة بالعدوى،1مراحل توزیع اللقاح بناء على ما یلي: (

م فئات األولویة وتعدیلھا (حسب  ) ھي المسؤولة عن تقییIDPH) خطر التسبب في عدوى اآلخرین. وھیئة الصحة العامة بإلینوي (4(
العامة   الصحة  وإدارات  بالوالیة  الصحة  ھیئة  على  یجب  المراحل،  ھذه  ضوء  وفي  الوالیة.  في  عملیًا  وتطبیقھا  وتنفیذھا  االقتضاء) 

 ومقدمي الخدمات الصحیة المحلیة التواصل بشأن اللقاح وإدارة توزیعھ بطریقة أخالقیة وغیر تمییزیة وعادلة ومنصفة. 
 

الل كل مرحلة من مراحل األولویات، ھناك مجتمعات معینة معرضة لخطر التمییز والقرارات المتحیزة وعدم المساواة في الحصول  خ
التوجیھات   ھذه  بشأنھا  صدرت  التي  الفئات  المجتمعات  ھذه  ومن  اللقاح.  اإلنجلیزیة    -على  اللغة  وضعاف  والملونین  المعاقین  وھي 

إلى    -والمھاجرین   المجتمعات  باإلضافة  من  واحدة  فئة  من  أكثر  تحت  الفرد  یندرج  أن  الممكن  من  كذلك  المیم.  مجتمع  مثل  آخرین 
 المھمشة مما یؤدي إلى احتمال زیادة العوائق أمام حصولھ على الرعایة الصحیة. 

 
حصول المجتمعات المھمشة  لخطوات التي یجب على جھات الرعایة الصحیة اتخاذھا لمنع التمییز وضمان  بافیما یلي قائمة غیر شاملة  

 على اللقاح والتسجیل الفعلي في برنامج التطعیم. على أن تراعى ھذه اإلجراءات لجمیع المجتمعات المھمشة ولیس لفئة واحدة بعینھا. 
 

 ذوو اإلعاقات: 
والمستوفیة ألحكام قانون  ضمان التواصل الواضح والسلیم، وھذا یشمل توفیر خدمات الترجمة الفوریة السھلة الحصول علیھا  •

) اإلعاقة  الخدمات، وضمان حضور  Americans with Disabilities Actاألمریكیین ذوي  تسھیل  قوانین  من  ) وغیره 
 العائلین أو أفراد األسرة أو األوصیاء مع األشخاص شخصیًا أو افتراضیًا للتواجد ومساعدة الفرد على اتخاذ القرار السلیم. 

فیما یخص الرعایة الصحیة ومنھا أخذ اللقاح، وال سیما  التثقیف بشأن اللقاح مع االعتراف بحق الفرد في اتخاذ القرار بنفسھ   •
 لذوي اإلعاقات.

الترتیبات   • في  كوفید  التیسیریةالنظر  لقاح  أخذ  أمام  المحتملة  العوائق  على  للتغلب  وتوفیرھا  امتالك  19-الخاصة  عدم  مثل   ،
 وعدم القدرة على قراءة المعلومات العامة أو الالفتات وعدم القدرة على الذھاب إلى مواقع التطعیم.أجھزة التواصل 

 إجراء تقییمات فردیة وتجنب األحكام التمییزیة على "مستوى المعیشة" المتعلق بإعاقة الفرد األصلیة.  •
  

https://www2.illinois.gov/
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https://www2.illinois.gov/dhr/Documents/FINAL%20Guidance%20Relating%20to%20Non-Discrimination%20in%20Medical%20Treatment%204_10_204a.pdf
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 أصحاب البشرة الملونة:

مجتمعات   • من  الكثیر  ثقة  بعدم  واالعتراف  الحكومیة  الصحیة  الخدمات  في  التاریخ  عبر  الملونة  قدیًما مشكلة  البشرة  التمییز 
كوفید لقاح  برنامج  في  التسجیل  أمام  األخرى  والعوائق  الصحیة  الرعایة  في  الشفافیة   19-وحالیًا  خالل  من  علیھا  والتغلب 

 والتواصل. 
إقام • ومنھا  أكثر،  أشخاص  إلى  للوصول  متنوعة  تواصل  وسائل  الشراكاتاستخدام  الرسمیین   ة  المحلیة  المجتمعات  قادة  مع 

وغیر الرسمیین مثل المسؤولین المنتخبین والمنظمات المجتمعیة ومقدمي الخدمات الذین لھم مصداقیة في مجتمعات البشرة 
 الملونة.

 .19-دالمجتمعات المتضررة بشدة من كوفی زیادة فرص توفیر خدمات التطعیم من خالل إقامة مواقع خدمات داخل •
 

 األشخاص ضعاف اللغة اإلنكلیزیة والمھاجرون: 
ضمان فھم ھؤالء األشخاص أن التسجیل في برنامج التطعیم ال یشترط قانونیة وضع الھجرة وأنھ لن یطلب منھم أي أحد بیان  •

 وضعھم القانوني أو االشتراط علیھم تقدیم وثائق ھویة معینة في إجراءات التطعیم.
التواصل   • الموافقةضمان  استمارات  ومنھا  الوثائق،  ترجمة  من خالل  والسلیم  وتوفیر   الواضح  متعددة  بلغات  الالفتات  وتوفیر 

 المترجمین. 
 عدم امتالك وثائق الھویة.   والتي من بینھاالنظر في العوائق المحتملة أمام الحصول على اللقاح ومعالجة ھذه العوائق  •

 
إعالمیة بشأن اللقاح سھلة االطالع علیھا لمساعدة األشخاص على اتخاذ القرارات السلیمة. یجب أن یضمن مقدمو الخدمات توفیر مواد  

الغذاء والدواء ( المعلومات الصادرة من ھیئة  توفیر نشرة  المتلقي. وتشرح نشرة FDAومن ذلك  یفھمھا  بلغة  اللقاح وإتاحتھا  بشأن   (
والمخاطر المعروفة والمحتملة للقاح وأن الفرد لھ حریة االختیار بین قبول   ) الفوائدFDAالمعلومات الصادرة من ھیئة الغذاء والدواء (

بالرعایةFDAنشرة المعلومات الصادرة من ھیئة الغذاء والدواء (اللقاح أو رفضھ. وتتوفر ترجمة   لكل لقاح    ) للمتلقین والقائمین 
 بلغات متعددة.  FDAلھیئة  الموقع اإللكترونيمعتمد ومصرح لالستخدام في الطوارئ على  

 
متنوعة   أیام  في  الخدمات  توفیر  من خالل  التطعیم  إلى خدمات  الوصول  زیادة فرص  الصحیة  الخدمات  مقدمي  على  أیًضا  المھم  من 

من   الممتدة  العمل  غیر ساعات  أوقات  وفي  األسبوعیة)  العطالت  إلى    9(ومنھا  اللقاح   5ص  مواقع  إلى  الوصول  م وضمان سھولة 
الذین قد یندرجون ضمن الفئات المذكورة فیما سبق والكثیر    -فراد الذین یعانون من عدم األمن المالي  بوسائل النقل العامة. وبالنسبة لأل

المالي أو    -غیرھم   اللقاح ال یشترط التأمین أو الوضع  اللقاح وإعالمھم بأن تلقي  من المھم إزالة أي عوائق مالیة أمام حصولھم على 
 . دون مشاركة في التكلفة 19-معظم خطط التأمین تغطیة تكالیف لقاح كوفید القوانین الفیدرالیةالقدرة على دفع األموال. حیث تلزم 

 
ونحن ندعو ھیئة الصحة بالوالیة وإدارات الصحة المحلیة وجھات الخدمات الصحیة إلى مواصلة إعادة تقییم جھودھا للوفاء بالتزاماتھا  
العوائق  تمییزیة وعادلة ومنصفة. ومن ھذه االلتزامات القضاء على  توزیعھ بطریقة أخالقیة وغیر  اللقاح وإدارة  بشأن  التواصل  نحو 

ال خدمة  اللقاح  أمام  على  الحصول  تمام  ضمان  ویعتبر  والخدمات.  والدعم  للمعلومات  السكان  جمیع  وصول  سھولة  وضمان  جمیع 
 والتسجیل في عملیة التطعیم ألكبر عدد ممكن من سكان إلینوي خطوة أولى أساسیة نحو القضاء على ھذه الجائحة. 

https://www2.illinois.gov/
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/covid-19-vaccines#eua-vaccines
https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/06/2020-24332/additional-policy-and-regulatory-revisions-in-response-to-the-covid-19-public-health-emergency

	التوجيهات المؤكِدة على عدم التمييز في العلاج الطبي،  ومن ضمنه إدارة توزيع لقاح كوفيد-19
	ذوو الإعاقات:
	أصحاب البشرة الملونة:
	الأشخاص ضعاف اللغة الإنكليزية والمهاجرون:

