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اطلق لبنان حملة لتلقيح ضباط االمن العام وعنارصه يف اطار خطة لتلقيح موظفي القطاع العام، عىل امل تحصني هذه الفئة 
التي تعترب بسبب طبيعة عملها، عىل متاس دائم مع مخاطر وباء كورونا، وذلك يف رهان من السلطات الصحية عىل الوصول 

اىل الحصانة املجتمعية بنسبة 70% مع حلول الصيف 

نشاطات

إنطالق حملة التلقيح
لتحصني عسكريي األمن العام

االوىل  املرحلة  اعتمد يف  الذي  اللقاح   □
هو اللقاح الصيني سينوفارم، اذ استحصل 
نحو  عىل  الصحة  وزارة  من  العام  االمن 
 1500 لتلقيح  تكفي  جرعة  االف   3
املقدمة  الهبة  ضمن  وذلك  عسكري، 
الثانية،  املرحلة  يف  الصني.  دولة  من  لها 
الربيطاين  اسرتازينيكا  اللقاح  يكون  قد 

 1250 لتلقيح  تكفي  جرعة   2500 مع 
الصحة.  وزارة  قدمتها  ايضا،  عسكريا 
ان  لقاح ميكن  اي  نعتمد الحقا  ان  عىل 
يتوافر لدى الوزارة ضمن خطتها لتلقيح 
تلقيح  من  االنتهاء  حتى  العام،  القطاع 
استثناء،  دون  من  كافة  العسكريني 

للراغبني طبعا.

افراد  الحملة  تشمل  ان  مهام  ملاذا   ■
االمن العام؟

هذا  كل  من  جزء  العام  االمن   □
املجتمع، وال ميكن ان يكون خارج هذه 
االجهزة  اكرث  من  نحن  لكن  املنظومة. 
املواطنني  مع  مبارش  متاس  عىل  االمنية 
ومع املقيمني يف لبنان، نظرا اىل طبيعة 
اقامات،  سفر،  جوازات  )انجاز  عملنا 
تحقيقات...(. لذا، من الرضوري واملهم 
اللقاحات  متلقي  اول  من  نكون  ان 
هذا  وملكافحة  املجتمع  ملناعة  صونا 

الوباء.

ان  تتوقعون  ومتى  الحملة  تنفذ  اين   ■
تستكمل؟

حتى  مستمرة  الحملة  ان  املؤكد  من   □
تلقيح آخر فرد من افراد املديرية العامة 
املرحلة  يف  انطلقت  وهي  العام،  لالمن 
ان  عىل  عنرص   1500 لتلقيح  االوىل 
اي  من  اللقاحات  تتوافر  حني  تستتبع 
بالتنسيق  الحملة  انطلقت  كان.   مصدر 
يف  اللبنانية  والجامعة  الصحة  وزارة  مع 
الحدت، اذ اعتمد املركز الصحي الجامعي 
يف  اللبنانية  الجامعة  يف  الصحة  كلية  يف 
االمنية،  لالجهزة  تلقيح  كمركز  الحدت 
العمل  وتنظيم  التنسيق  تم  عليه  وبناء 
وحتى  نيسان   19 منذ  التلقيح  وبورش 
االنتهاء من هذه العملية. يف املناسبة، ال 
بد من شكر جهود القيمني والعاملني يف 
وزارة الصحة والجامعة اللبنانية وخاصة 
التي  الجهود  كل  عىل  الصحة،  كلية  يف 
اللقاحات  تلقي  عملية  لبدء  بها  قاموا 

لصالح االمن العام.

حكومة  يف  العامة  الصحة  وزير  اطلق 
ترصيف االعامل حمد حسن حملة تلقيح 
سينوفارم،  بلقاح  العام  القطاع  موظفي 
الجامعة  يف  الجامعي  الصحي  املركز  يف 
اللبنانية يف الحدت، يف 19 نيسان املايض، 
يف حضور رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور 
العام  لالمن  العام  واملدير  ايوب  فؤاد 
اللواء عباس ابراهيم الذي شكر الجامعة 
التلقيح  لحملة  "التسهيالت  عىل  اللبنانية 
متطلبات  استجابتها  عىل  الصحة  ووزارة 
ان  اىل  الفتا  الدولة"،  وامن  العام  االمن 

"تلقيح قوى االمن الداخيل يبدأ قريبا". 
تسعى  ان  ميكن  "ال  حسن:  الوزير  وقال 
عندما  اال  الحياة  اعادة  اىل  الصحة  وزارة 
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هذه  يف  خصوصا  االمنية،  االجهزة  تشمل 
املرحلة الصعبة التي مير فيها البلد، وحيث 
تكون االجهزة االمنية يف الصفوف االمامية 
واسعة".  ملخالطة  عنارصها  ويتعرض 
التمنيع  رفع  يف  يبقى  "الهدف  ان  واوضح 
حلول  يف  و%70   60 ليتخطى  املجتمعي 

الصيف". 
"االمن العام" التقت العقيد هادي ابوشقرا، 
اللقاحات الخاصة بوباء  رئيس لجنة تأمني 
كورونا ووضع آلية التلقيح، لتسليط الضوء 
اكرث من  بعد  تأيت  التي  الخطوة  عىل هذه 
لبنان،  يف  كورونا  فريوس  ظهور  عىل  سنة 
وذلك عىل امل تعزيز سالمة ضباط االمن 

العام وعنارصه. 

لالمن  اللقاح  بحملة  القرار  اتخذ  كيف   ■
العام؟

منذ  موجود.  القرار  يتخذ،  مل  القرار   □
تأمني  اىل  املديرية  سعت  الجائحة  بداية 
لهم  حامية  العسكريني  وتلقيح  اللقاح 

للمجتمع. وحامية 

الفئات  هي  َمن  اللقاح  حملة  بدء  مع   ■
التي ستحصل عليها يف املرحلة االوىل؟

قليال  تختلف  العام  االمن  عمل  طبيعة   □
حيث  من  االمنية  االجهزة  بقية  عمل  عن 
فاالمن  املواطنني.  مع  وتعاطيه  وجوده 
الرسمية  الحدود  ادارة  مهمة  يتوىل  العام 
وبالتايل  الجوية،  او  البحرية  الربية،  سواء 
اىل  القادمني  هو عىل متاس مبارش مع كل 
لبنان من مختلف البلدان. ومبا هذا الوباء 
وينقله  يحمله  ان  قادم  ألي  ميكن  عاملي، 
ان  كام  مبارشة.  العام  االمن  عنرص  اىل 
احتياطية  توقيف  مراكز  العام  االمن  لدى 
هي  مختلفة،  وقطعات  عسكرية  وطبابة 
يف  املواطنني  مع  يومي  مبارش  متاس  عىل 
كان  هنا،  من  وغريها.  العامة  العالقات 
البدء بتلقيح العسكريني  العام  قرار املدير 
كالدوائر  االمامية،  الخطوط  يف  العاملني 
الصحية  والشؤون  الحدودية  واملراكز 
التوقيف  )مركز  واالجراء  التحقيق  ودائرة 
االخذ  مع  دامئا  وغريها،  االحتياطي( 
مزمنة  امراضا  يعانون  َمن  الحسبان  يف 

وحاالت صحية خاصة.

■ اي لقاح معتمد لالمن العام وملاذا؟ كم 
عدد اللقاحات املتوافرة؟

رئيس لجنة تأمني اللقاحات الخاصة بوباء كورونا ووضع آلية التلقيح العقيد هادي ابوشقرا.

تلقيح احد عسكريي االمن العام يف حضور وزير الصحة حمد حسن واملدير العام لالمن العام اللواء عباس ابراهيم ورئيس 
تحضريا لتلقيح عسكريي االمن العام.الجامعة اللبنانية الدكتور فؤاد ايوب.

بالتنسيق  تتم  الحملة 
مع وزارة الصحة والجامعة 

اللبنانية


