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Access to Vaccination for Newly Arrived
Migrants (NAM) - AcToVax4NAM
Titjib fil-qasam tal-informazzjoni fuq it-tilqim u l-aċċess mogħti
lill-immigranti ġodda fil-pajjiż (newly arrived migrants (NAM))
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IT-TNEDIJA TAL-PROĠETT
ACTOVAX4NAM

Titjib fil-qasam tal-informazzjoni fuq it-tilqim u l-aċċess
mogħti lill-immigranti ġodda fil-pajjiż NAM
Il-proġett AcToVax4NAM iwieġeb għall-istrateġija tal-Kummissjoni
Ewropea li għandha l-għan li ttejjeb l-użu tat-tilqim fl-EU filwaqt li
tnaqqas l-inugwaljanzi fl-aċċess għat-tilqim. Il-proġett wieġeb għas-sejħa
li saret mit-tielet Programm tas-saħħa tal- Unjoni Ewropea hekk msejjaħ
"Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult
to reach groups of population" (Il-mod kif it-tilqim jasal għand dawk ilgruppi fil-popolazzjoni li huma żvantaġġati, iżolati u difficli biex
jintlaħqu)

F’DIN IL-ĦARĠA

IL-PROĠETT ACTOVAX4NAM INKLUŻ LGĦAN FLIMKIEN MAR-RIŻULTATI
MISTENNIJA MILL-ISTESS PROĠETT.

IL-LAQGĦA INTERNA LI INTRODUĊIET
IL-PROĠETT TA’ ACTOVAX4NAM KIENET
MAGĦMULA MINN ASSOĊJAZZJONIJIET
DIFFERENTI (DIVERSE CONSORTIUM)
MINN ĊIPRU, ĠERMANJA, GREĊJA,
ITALJA, MALTA, POLONJA, RUMANIJA &

L-għan ġenerali tal-proġett AcToVax4NAM huwa li jtejjeb l-ammont ta’
tilqim kif ukoll il- Vaccination Literacy (VL) u b'hekk jitjieb l-użu tattilqim ghall-immigranti ġodda li waslu fil-pajjiż (Newly Arrived Migrants
(NAM)), fejn il-kundizzjonijiet biex jitlaqqmu jsiru aktar garantiti u
mqassma b’mod ġust. Il-proġett jiffoka fuq mard li jista’ jiġi evitat
permezz tat-tilqim (Vaccine Preventable Diseases (VPDs)), parti mill-pjan
ta’ tilqim nazzjoni (National Immunization Plans) u jadotta mezzi għal kull
vaċċin li jiġi pprovdut tul il-hajja, inkluż il-vaċċin tal-COVID-19.

L-EWWEL LAQGĦA TAT-TNEDIJA TAL-PROĠETT
Fil-bidu ta’ Ġunju, iltqajna onlajn għall-ewwel laqgħa, fejn l-imsieħba
tal-konsorzju ppreżentaw l-attivitajiet ewlenin tal-proġett li ser
jiżguraw is-sostenibbiltà u l-benefiċċji fit-tul.
Waqt l-ewwel laqgħa ġew diskussi il-miri tal-proġett, inkluż l-għanijiet
u l-metodi ta’ riċerka biex jiġu identifikati ostakli u soluzzjonijiet biex
jitjieb l-aċċess għat-tilqim għan-NAM.
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SPANJA.
IT-TNEDIJA TAL-PROĠETT
ACTOVAX4NAM, FLIMKIEN MA’ 3
PROĠETTI OĦRA, BL-GĦAN LI JIŻDIED U
JITJIEB IT-TILQIM FOST IN- NIES
ŻVANTAĠĠATI U F’DAWK IL-GRUPPI LI
DIFFIĊLI JINTLAĦQU.

SEGWINA FUQ

Din il-komunikazzjoni tirrifletti biss il-fehma tal-awtur u li lAġenzija Ewropea għas-Saħħa u Eżekuttiv Diġitali (HaDEA) u
l-Kummissjoni Ewropea mhumiex responsabbli għall-ebda
użu li jista’ jsir mill-informazzjoni li fiha.
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L-imsieħba tal-proġett iddiskutew u qablu fuq proċeduri u
strateġija ta' evalwazzjoni. Strateġiji ta’ tixrid u
komunikazzjoni permezz tal-użu ta’ mezzi diġitali ġew
diskussi b’mod estensiv u l-imsieħba qablu dwar il-mezzi u
l-modi biex tiżdied il-viżibbiltà tal-proġett u r-riżultati
tiegħu.
Il-konsorzju tal-proġett iddefinixxa definizzjoni operattiva
ghall- "immigranti ġodda li waslu fil-pajjiż” (Newly Arrived
Migrants) (L-ewwel figura) li hija l-bażi tar-riċerka u limplimentazzjoni ta’ soluzzjonijiet, kif ukoll
komunikazzjoni lill-gruppi mmirati għall-proġett u kull min
hu involut minn kull qasam.
Il- gruppi fil-mira tal-proġett huma "all professionals FOR
health" - "il-professjonisti kollha għas-Saħħa" fl-oqsma
relatati mas-saħħa tal-immigranti. Dawn jinkludu staff millentita` ta’ l-awtoritajiet u istituzzjonijiet tas-saħħa kemm fuq
livell nazzjonali kif ukoll lokali, social workers, medjaturi
tal-kultura, NGOs etc.
Immigranti li għandhom
dokumenti, immigranti llegali,
refuġjati, u oħrajn li ma
jkollhomx dokumenti jew
persuni li jiġu mġiegħla jitilqu
mill-pajjiż minħabba diżastri
naturali, kunflitti fil-pajjiż jew
problemi fl-ekonomija
Daħlu fl- EU
consortium f’dawn laħħar 12-il xahar, (li
jeskludi turisti, persuni

NAM

Persuna

TNEDIJA KONĠUNTA TA' PROĠETTI TAL-EU
Fil- 25 ta’ Mejju 2021, l-imsieħba tal-konsorzju tal-proġett
AcToVax4NAM attendew attivita' ta' jumejn li kienet
organizzata mill- European Health and Digital Agency
(HaDEA) bil-kollaborazzjoni tad-Direttorat Ġenerali talHealth and Food Safety (DG SANTE), kif ukoll bilkollaborazzjoni tad-Direttorat Ġenerali tar-Riċerka u
Innovazjoni (DG RTD), bil-għan li jiġu ppreżentati 4
proġetti fosthom il-proġett AcToVax4NAM. Il-proġetti loħra kienu: l-proġett RISE-Vac (l-Universita’ ta’ Piża), ilproġett ImmuHubs (The Vienna Vaccine Safety Initiative)
u l-proġett RIVER-EU (Universitair Medisch Centrum
Groningen). L-attivita’, li tkompliet il-ġurnata ta’ wara,
ppermettiet li ssir diskussjoni li ffukat fuq opportunitajiet
ta’ kollaborazzjoni bejn il-proġetti nnifishom.
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Figura 1

MIRI U X’INHU MISTENNI
Il-proġett AcToVax4NAM speċifikament ser:
Jidentifika soluzzjonijiet sabiex jingħelbu l-ostakli tassistema, filwaqt li jiġi indirizzat ukoll l-impatt politiku u
kulturali f'kull wieħed mill-pajjiżi tal-konsorzju.
Jindirizza il- Vaccination Literacy (VL) fil-qasam tassaħħa u kura soċjali billi jinforma lill-ħaddiema kollha li
jaħdmu man-NAM li jinkludi wkoll persuni li mhumiex
professjonisti fil-qasam tas-saħħa, inkluż ‘health
mediators’.
Jiżviluppa metodi (flow charts) sabiex kull pajjiż ikun
preparat għal kull ostaklu li jiltaqa’ miegħu.
Jimplimenta interventi fuq bażi pilota u għodda varji.
Isaħħaħ il-kapaċità tan-networking sabiex tiġi ndirizzata
l-vaccine literacy u s-sensittività kulturali tas-sistema tassaħħa fir-rigward it-tilqim tan-NAM.
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IL-PJANIJIET IMMEDJATI TA’ RIĊERKA
Il-pjan tal-programm li beda f’Mejju huwa li din is-sena
ssir ‘non-systematic review’ u riċerka kwalitattiva fuq livell
nazzjonali u Ewropej sabiex ikun hemm gwida fuq tilqim,
ostakli li jistgħu jinqalgħu, flimkien ma’ soluzzjonijiet biex
jitjieb it-tilqim. Flimkien ma’ dan, ser tinġabar
informazzjoni fuq is-sistemi ta' kif jintlaqgħu l-immigranti
f'kull pajjiż, kif ukoll informazzjoni fuq it-tilqim li huwa
mogħti lin-NAM fil-pajjiżi tal-konsorzju.

