واکسیناسیون کوید ۱۹-در شهرستان کینگ
کاونتی
اکنون واکسین های ایمن و موثری را در دسرس داریم برای محافظت ما از ویروس کووید۱۹-
واکسین کووید۱۹-بدون هیچ هزینه ای ارائه می شود .این واکسین تحت پوشش بیمه
های صحی دولتی و بیمه های خصوصی قرار خواهد گرفت .هزینه واکسن نیز برای
شما مانع افرادی که بیمه نیستند تأمین می شود .همچنان وضعیت مهاجرت شما مانع
دریافت واکسین نمیگردد .عالوه بر این  ،اگر فقط برای تزریق واکسن مراجعه می کنید ،
ارائه دهنده شما نباید هزینه ای از شما دریافت کند.
دوکتور موضف خود را بپرسید که شما باید چند دوز ( مرحله) از واکسین را دریافت
کنید .برای اثربخشی کامل  ،واکسینهای  Modernaو  Pfizerبه دو دوز (مرحله)  ،با
فاصله سه تا چهار هفته نیاز دارند  ،در حالی که جانسون و جانسون فقط به یک دوز
(مرحله) نیاز دارند.
واکسن کووید ۱۹-امن و موثر است .همه واکسن های کووید ۱۹-قبل از استفاده باید
آزمایش و ارزیابی دقیق شوند .سازمان غذا و داروی ایاالت متحده از طرف واکسن ها را
برای استفاده اضطراری مجاز اعالم کرد و هیچ نگرانی جدی در زمینه ایمنی مشاهده
نگردیده .کارشناسان مستقل تایید کردند که آنها از استانداردهای ایمنی و اثربخشی باالیی
.برخوردار هستند
ممکن است عوارض جانبی واکسین را را احساس کنید .مانند سایر واکسن های معمول ،
ممکن است بعد از واکسیناسیون  ،دچار درد دست  ،تب  ،سردرد یا خستگی شوید .اینها
نشانه هایی است که سیستم ایمنی بدن شما را آماده برای محافضت میسازد.
پس از واکسیناسیون یکدیگر را محفوض نگه دارید .اگرچه این واکسن از بیمار شدن با
کووید ۱۹-جلوگیری می کند  ،ما هنوز در حال درک وبرسی این که چقدر از شیوع
کووید جلوگیری می کن هستیم .ماسک صورت خود را بپوشید  ،شش فوت (دو متر)
فاصله اجتماعی را مراعت نماید .جهت معلومات بیشتر به ویب سایت ذیل مراجعه کنید:
)فقط به زبان انگلییس( bit.ly/fully-vaccinated
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چگونه واکسین شویم؟
در ابتدا  ،تهیه واکسن کووید ۱۹-درهر ایالت و در سراسر کشور بطور محدود عملی خواهد شد.
واکسیناسیون ابتدا به گروه های خاص که در معرض خطر بیشتر  ،مانند کارکنان مراقبت های
بهداشتی  ،و مراکز عمومی می باشد.
از  15آوریل  ، 2021هر فرد  16ساله و بیشتر واجد شرایط واکسیناسیون میباشد.
در حال حاضر واکسین محدود می باشد .با افزایش عرضه  ،واکسیناسیون در اختیار افراد بیشتری
قرار خواهد گرفت .در نهایت هر کسی که واکسین را بخواهد می تواند تزریق کند.
تعیین وقت مالقات
گزینه های تعین وقت مالقات در صورت واجد شرایط بودن برای واکسیناسیون:
 )۱با دکتر خود تماس بگیرید تا ببینید آیا آنها قرار مالقات دارند یا نه.
 )۲از طریق آنالین در صحفه ایالت واشنگتن موجودیت واکسین را دریافت نماید.
VaccineLocator.doh.wa.gov

 )۳اگر از طریق تیلیفون وقت مالقات بگیرید .لطف نموده در شماره ذیل ۴۷۷ ۲۰۶
 ۳۹۷۷ار ساعت  ۸صبح الی  ۷ضهر به تماس شویند .ترجان موجود می باشد.
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد اینکه چه کسی اکنون می تواند واکسینه شود و چگونه
واکسین شوید در ادرس ذیل مراجعه نماید:

(فقط به زبان انگلیسی)

kingcounty.gov/vaccine

ضروریت وسیله نقلیه جهت رفتن به محل واکسین
برای کمک از طریق تلفن  ،به شماره هماهنگ حمل و نقل واکسبن روزهای دوشنبه تا جمعه بین
ساعت  8:30صبح تا  4بعد از ظهر با شماره  6706-943-425تماس بگیرید .شماره  5را فشار
دهید.
جهت در خواست وسیله نقلیه به چند نفر به ادرس ذیل مراجعه کنید : bit.ly/vaxride
جهت معلومات در باره امکانات و موجودیت خدمات وسایل نقلیه برای سال منداندان معلولین و
نظامیان به ادرس ذیل مراجه کنیدFindARide.org/COVID .
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