Як записатися на вакцинацію проти COVID-19
Оновлено 18/08/21

ВАРІАНТИ ЗАПИСУ НА ВАКЦИНАЦІЮ:
Вакцини досяжні по всьому округу Кінг в аптеках, клініках та великомасштабних місцях вакцинації.
Щеплення без попереднього запису на прийом! У багатьох місцях вакцинація проти COVID-19
пропонується, коли ви увійшли без запису, протягом робочих годин.
Нотатка: якщо вам менше 18 років, вам може знадобитися згода уповноваженого дорослого, щоб
записатися на прийом або для отримання вакцини. Детальніша інформація на сайті:

kingcounty.gov/youthvaccine/ukrainian

Зателефонуйте своєму лікареві
Якщо у Вас є лікар або медичний заклад, спробуйте зателефонувати або перевірте на сайті, чи можливо
записатися на прийом.
Washington State's Vaccine Locator (пошук вакцин у штаті Вашингтон) допоможе вам знайти вільний час
для запису (виберіть вашу мову в мовному меню): https://vaccinelocator.doh.wa.gov
Запишіться за телефоном
Якщо вам потрібні послуги перекладача або допомога он-лайн, ви можете скористатися наступними
гарячими лініями. Будь ласка назвіть свою мову, коли контакт встановлено:
• Гаряча лінія допомоги по штату Вашингтон Washington State COVID - 19 Assistance Hotline: наберіть
1-833-829-4357, потім натисніть #. Якщо вам потрібен перекладач, вкажіть бажану мову після
з'єднання. Доступно у понеділок з 6:00 до 22:00; з вівторка по неділю, а також в дні державних
свят – з 6: 00 до 18: 00.
• Телефонний центр підтримки в окрузі Кінг - 206-477-3977 з 8:00 до 19:00.
Для послуг надсилання текстових повідомлень за телефоном для глухонімих, натисніть 7-1-1 або 1-800833-6384. Для тактильного перекладу, звертайтесь до: seattledbsc.org (англійською мовою).

Вакцинація вдома
Вакцинація удома доступна для людей віком від 12 років, які:
•
•
•

Ще не щеплені ТА
Мають травму, порушення розвитку або медичні обставини, які ускладняють вихід з дому ТА
Мають прикласти значні зусилля, щоб отримати щеплення поза домом.

Щоб записатися на прийом, зателефонуйте до кол-центру Управління охорони здоров’я з питань
щодо COVID-19 за номером206-477-3977 з 8:00 до 19:00. Переклад доступний по телефону.Вам
буде запропоновано кілька питань, щоб підтвердити, що ви маєте право на вакцинацію удома.
Транспортна допомога
Щоб дізнатися про варіанти транспортації до місця щеплення, у тому числі для людей з
обмеженими можливостями, зателефонуйте 425-943-6706, з понеділка по п’ятницю 8:30-16:00, та
натисніть 5 для мовної допомоги, або зайдіть на сайт www.findaride.org (англійською мовою).
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Щоб знайти місця, які пропонують щеплення не виходячи з вашої машини, телефонуйте за
номером 206-477-3977, 8:00-19:00.
Пункти вакцинації партнерів в окрузі Кінг
Ви можете записатися безпосередньо в одному із зазначених пунктів. Усі пункти вакцинації в
King County доступні для ADA (людей з обмеженими можливостями) та надають переклад ASL
(на мову жестів).
Auburn
(Обeрн) та
Kent (Кент)

Адреса Auburn:

1101 Outlet Collection Way, Auburn, WA 98001*

*Починаючи з 25 липня, пункт вакцинації Auburn буде за цією самою адресою
у кабінеті # 1369 (раніше був у кабінеті #1333). Навпроти крамниці Gap
Factory Store.
Адреса Kent:
Kent public health center (Центр охорони здоров’я в Кенті)
25742 104th Ave SE, Kent, WA 98030 *
*Центр вакцинації ShoWare зачинився 17 липня та переїхав на це місце. Вам не
потрібно бути зареєстрованим пацієнтом, щоб отримати щеплення.
Щоб записатися за телефоном, телефонуйте в кол-центр Public Health COVID19 Call Center за номером 206-477-3977 з 8:00 до 19:00. Доступні послуги
перекладача.
Щоб замовити прийом онлайн, відвідайте kingcounty.gov/covid/registration.
Примітка: ця реєстрація зараз лише англійською та іспанською мовами.
Вакцинація без попереднього запису на прийом відкрита протягом наступних
годин: Оберн: з неділі по вівторок, 8:30-17:00 та по середах, 10:00-19:00.
Кент: понеділок-п’ятниця з 8:00-17:00, попередній запис рекомендовано, але
не обов’язково.
Якщо ви віком молодше 18 років, вам може знадобиться згода уповноваженого
дорослого на отримання вакцини. Якщо доросла особа не з’явиться на прийом
щеплення з вами, персонал Управління охорони здоров’я може прийняти
формуляр Згоди на вакцинацію неповнолітнього від COVID-19 в якості
письмового дозволу, чи усну згоду по телефону. Щоб завантажити формуляр
Згоди та дізнатися більше про вакцинацію молоді, відвідайте веб-сторінку:
kingcounty.gov/youthvaccine/ukrainian
SeaMar Kent Medical Clinic (Медична клініка у SeaMar Kent)
233 2nd Avenue South, Kent, WA 98032
SeaMare пропонує вакцинації проти COVID-19 за попереднім записом або без
нього. Вам не треба бути зареєстрованим пацієнтом, щоб отримати щеплення.
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Federal Way
(Федерал
Увей)

Зателефонуйте за номером 855-289-4503 з понеділка по п’ятницю, 8:00-17:00,
щоб замовити прийом.
Додаткова інформація на сайті : seamar.org/covid-vaccine
Медичний центр Kaiser Permanente Federal Way
301 South 320th Street, Federal Way, WA 98003
Прийоми тільки по суботах та неділях. Ви НЕ повинні бути членом Kaiser
Permanente, щоб записатися на прийом.
Щоб записатися на прийом по телефону, зателефонуйте 1-877-832-9915, з
понеділка по п’ятницю, 7:00-17:30 та по суботах, 7:00-16:00. Доступна
допомога перекладача — назвіть бажану мову, коли ви на зв’язку. Примітка:
пацієнти віком молодше 18 років повинні бути з батьками або опікунами, коли
телефонують замовити прийом.

Redmond
(Редмонд)

Щоб замовити прийом онлайн, відвідайте www.kp.org/covidvaccine
(англійською).
Адреса в Редмоді:
Microsoft Bld. 33, 16070 NE 36th Way, Redmond, WA 98052

*Ця клініка переїхала з попереднього місця 9 липня.
King County Vaccination Partnership-Redmond (Партнерство з вакцинації - Редмонд
округу Кінг) – це співпраця Evergreen Health, Overlake Medical Center (медичного
центру Overlake) і компанії Microsoft. Якщо у Вас є право на вакцинацію, будь ласка,
телефонуйте в службу підтримки за номером 425-899-3933. Послуги перекладача
надаються по телефону.

Вакцинація також доступна без попереднього запису протягом усіх годин
роботи. Відчинено по четвергах, 12:00-19:00, та п’ятницях, 7:00-13:00.
Якщо ви віком молодше 18 років, ви повині прийти із батьками або іншим
уповноваженим дорослим, щоб вони дали згоду на вакцинацію.

Renton
(Рентон)

Додаткова інформація за адресою: www.evergreenhealth.com/covid-19-vaccine
(англійською мовою).
Установа Kaiser Permanente Campus
Будівля Glacier Building: 1300 SW 27th St, Renton, WA 98057
Будівля Rainier Building: 2715 Naches Ave. SW, Renton, WA 98057

Kaiser Permanente пропонує щеплення проти COVID-19 безкоштовно у клініках
міста Рентон та по всьому округу Кінг. Ви НЕ повинні бути членом Kaiser
Permanente, щоб записатися на прийом.
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Щоб записатися на прийом по телефону, зателефонуйте 1-877-832-9915, з
понеділка по п’ятницю, 7:00-17:30 та по суботах, 7:00-16:00. Доступна
допомога перекладача — назвіть бажану мову, коли ви на зв’язку. Примітка:
пацієнти віком молодше 18 років повинні бути з батьками або опікунами, коли
телефонують замовити прийом.
Щоб замовити прийом онлайн, відвідайте www.kp.org/covidvaccine (англійською).

Вакцинація також доступна без попереднього запису протягом усіх годин
роботи.
Якщо ви віком молодше 18 років, необхідна згода уповноваженого дорослого
на отримання вакцини. Якщо ви зареєструвалися на прийом по телефону, згода
потрібна під час замовлення. Для щеплення без попереднього запису
письмовий формуляр згоди надається на місці вакцинації. Також можна
скористуватися усною згодою по телефону або письмовою нотаткою від
уповноваженого дорослого.
HealthPoint Клініка щеплення, не виходячи з машини
805 SW 10th Street, Renton, WA 98057
Клініка HealthPoint пропонує щеплення, не виходячи з машини, усім у віці 12
років та старше. У цьому місті також пропонується тестування на COVID-19.
Вам не потрібно бути зареєстрованим пацієнтом, щоб отримати щеплення.
Зателефонуйте 866-893-5717, щоб замовити прийом. Замовлення прийома
рекомендовано але не обов’язково.
Детальніша інформація на сайті: healthpointchc.org/find-clinics/renton-testing-site
(англійською ).
Shoreline
(Шорлайн)

Центр Shoreline Center
18560 1st Ave NE, Shoreline, WA 98155
Запропоновано медичним факультетом UW Medicine та кількома службами
пожежної допомого Північного району округи Кінг.
Щоб замовити прийом, телефонуйте 206-520-8700 та натисніть 0. З понеділка
по п’ятницю, 7:30-19:30, та по суботах та неділях 8:00-16:30. Доступні послуги
перекладача — назвіть бажану мову, коли ви на зв’язку.
Вакцинація без попереднього запису на прийом досяжна з 7:30 до 18:30, з
понеділка по п’ятницю, та з 9:00-16:30 по суботах та неділях.
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Якщо ви віком молодше від 12 до 15 років, необхідна згода уповноваженого
дорослого на отримання вакцини. Якщо ви зареєструвалися на прийом по
телефону, згода потрібна під час замовлення. Для щеплення без попереднього
запису письмовий формуляр згоди надається на місці вакцинації. Також можна
скористуватися усною згодою по телефону.
Якщо ви отримали першу дозу щеплення у іншому місці та не можете
повернутися туди для отримання другої дози, медичний факультет UW
можливо зможе допомогти. Для отримання детальнішої інформації, дзвоніть за
номером, вказаним вище.

Snoqualmie
Valley
(Снокволми
Валлей)

Додаткова інформація на
сайті: www.uwmedicine.org/coronavirus/vaccine (англійською).
Лікарня Snoqualmie Valley (проїжджа вакцинація)
9801 Frontier Ave SE, Snoqualmie, WA 98065
Проїзна клініка вакцинації (за лікарнею) також відчинена.
• 10:00-18:00, Пн.-Пт. (Вакцина Moderna для усіх віком 18+)
• 12:00-18:00, Пн.-Пт. (Вакцина Pfizer для усіх віком 12+).
Замовляти прийом не треба. Ви можете замовити прийом он-лайн
тут https://www.solvhealth.com/book-online/A4yalp (англійською). Якщо ви не
можете замовити прийом онлайн, зателефонуйте за номером 425-3967682. Послуги перекладача доступні по телефону.
Якщо ви віком молодше 18 років, вам знадобиться згода уповноваженого
дорослого, коли ви будете замовляти прийом. Формуляр Згоди на вакцинацію
неповнолітнього від COVID-19 Управління охорони здоров’я ( на веб-сайтсторінці: https://kingcounty.gov/depts/health/covid19/languages/ukrainian/vaccine/youth) може бути використованим в якості
письмового дозволу, якщо уповноважений дорослий не прийде з вами на
прийом щеплення.
На цьому місці вакцинації щеплення можна отримати тільки знаходячись у
машині. Якщо вам потрібний транспорт, доступні послуги публічного
транспорту Snoqualmie Valley Transi до лікарні та назад. Зателефонуйте до SVT
за номером 425-888-7001 для отримання подальшої інформації.
Детальніша інформація на сайті: snoqualmiehospital.org/covid-19/ (англійською).

Щоб записатися на прийом в ціх ценрах, відвідайте
Центри
https://kingcounty.gov/covid/registration. Реєстрція англійською та іспанською.
охорони
громадського Bellevue (Белвью)
Центр охорони здоров’я Eastgate: 14350 SE Eastgate Way, Bellevue, WA 98007
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здоров’я
округу Кінг

Вакцинація без попереднього запису доступна. Зателефонуйте за наданим
нижче номером, щоб перевірити розклад у цьому місці.
З будь-яких питань, включаючи отримання другої дози вакцини, якщо ви
отримали першу дозу в іншому місці, телефонуйте за номером 206-477-3284.
Додаткова інформація на сайті: kingcounty.gov/eastgate (англійською мовою).
Seattle (Сіетл)
Центр охорони громадського здоров’я Downtown Public Health Center: 2124 4th
Ave, Seattle, WA 98121
Вакцинація без попереднього запису доступна. Зателефонуйте за наданим
нижче номером, щоб перевірити розклад у цьому місці.
З будь-яких питань, включаючи отримання другої дози вакцини, якщо ви
отримали першу дозу в іншому місці, телефонуйте за номером 206-477-3284.
Додаткова інформація на сайті: kingcounty.gov/belltown (англійською мовою).
Якщо ви віком молодше 18 років, вам може знадобиться згода уповноваженого
дорослого на отримання вакцини. Якщо доросла особа не з’явиться на прийом
щеплення з вами, персонал Управління охорони здоров’я може прийняти
формуляр Згоди на вакцинацію неповнолітнього від COVID-19 в якості
письмового дозволу, чи усну згоду по телефону. Щоб завантажити формуляр
Згоди та дізнатися більше про вакцинацію молоді, відвідайте веб-сторінку:
kingcounty.gov/youthvaccine/ukrainian
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