الحصول على التطعيم لـ  COVID-19في
مقاطعة كينك King

لقاحات  COVID-19مجانية ومتاحة بغض النظر عن التأمين الصحي أو الجنسية أو حالة
الهجرة.

اسأل مقدم الرعاية الصحية الخاص بك عن عدد الجرعات التي تحتاج إليها .لكي تكون محصنًا
بالكامل ،تتطلب لقاحات ( Modernaمودرنا) و (Pfizerفايزر) جرعتين ،الفترة بينها ثالثة إلى
أربعة أسابيع ،في حين أن جونسون اللقاح الوحيد الذي يتطلب جرعة واحدة فقط .يمكن لألشخاص
المعرضين لخطر أكبر الحصول على جرعة معززة إضافية.
إن لقاحات  COVID-19آمنه وفعالة جدا .يجب أن تخضع جميع لقاحات COVID-19
الختبارات وتقييم صارمة قبل استخدامها.
قد تشعر بأعراض جانبية .مثل اللقاحات الروتينية األخرى ،قد تصاب بألم في الذراع ،أو حمى،
أو صداع ،أو إرهاق بعد الحصول على التطعيم .هذه عالمات على أن جهاز المناعة في جسمك
يقوم ببناء الحماية.
تعرف على ما يمكنك القيام به بعد التطعيم .عندما يتم تطعيمك بالكامل ،يمكنك:
• القيام بزيارة أشخاص آخرين في الداخل عندما يكونوا مطعمين بالكامل بدون استخدام
كمامة (باستثناء األماكن المزدحمة والمساحات العامة)
• السفر دون أن يتم عمل اختبار فيروس كورونا لك
أننا ما زلنا نتعلم كيف يمنع اللقاح انتشار  .COVID-19تجنب التجمعات الكبيرة .استمر في
ارتداء القناع ،وأبقى على مسافة ستة أقدام (مترين) بعيدا عن االخرين عندما تكون مع أشخاص
غير لم يأخذوا التطعيم ومعرضين للخطر عند االصابة .لتعلم المزيد قم بزيارة
( KingCounty.gov/aftervaccineالصفحة رقم -2باللغة اإلنكليزية فقط).

كيف تتلقى التطعيم
يحق ألي شخص يبلغ من العمر  5سنوات فما فوق الحصول على التطعيم .إذا كان عمرك يتراوح بين 5و17
عا ًما ،فيمكنك فقط الحصول على لقاح .Pfizer
خيارات حجز المواعيد:
 )1اختر أحد مواقع مقاطعة كينك Kingمن قائمة المواقع الخاصة بنا .ال تتطلب العديد من المواقع
تحديد موعد! انتقل إلى  kingcounty.gov/vaccineأو استخدم كاميرا هاتفك الذكي لمسح رمز
االستجابة السريعة QRهذا:

• ابحث عن صيدلية أو موقع آخر باستخدام ( Vaccine Locatorمحدد لمواقع اللقاحات(
في والية واشنطن (اختار اللغة في القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية
اليمنى)VaccineLocator.doh.wa.gov
 )2هل تحتاج إلى مساعدة في تحديد موعد التطعيم عبر الهاتف؟
ً
اتصل بمركز االتصال الخاص بكوفيد 19-في مقاطعة  Kingفي أي يوم بين الساعة الثامنة صباحا –
إلى الساعة السابعة مسا ًء على الرقم التالي  206-477-3977يتوفر مترجمون فوريون -حدد اللغة
التي تحتاجها عند االتصال.
لمزيد من المعلومات قم بزيارةkingcounty.gov/vaccine:

الوصول إلى موعد التطعيم الخاص بك
• للحصول على المساعدة عن طريق الهاتف ،اتصل بخط المساعدة الهاتفية لتنسيق الوصول الى مواقع
التطعيم على الرقم  425-943-6706من االثنين إلى الجمعة بين الساعة  8:30صباحا إلى 4:00
مساء .انقر على رقم  5لطلب الترجمة .يمكنك أيضا ترك البريد الصوتي والحصول على معاودة
االتصال .اتصل على األقل  60دقيقة قبل وقت التوصيلة.
• لطلب النقل لعدة أشخاص ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني( bit.ly/vaxride :الموقع باللغة اإلنكليزية
فقط)
• للتعرف على خيارات النقل ،بما في ذلك لكبار السن ،واألشخاص ذوي اإلعاقة ،ومتلقي Medicaid
(ميديكيد(  ،والمحاربين القدامى قم بزيارة الموقع اإللكترونيFindARide.org/COVID :

