King County મ ાં COVID-19 મ ટે
રસી મેળવવી
COVID-19 થી રક્ષણ મ ટે આપણી પ સે હવે સલ મત અને અસરક રક રસીઓ છે .
COVID-19 રસીઓ નન:શુલ્ક છે તથા વ્યક્તિનો આરોગ્ય વીમો, નાગક્તરકત્વ કે ઇક્તમગ્રેશન ક્તથથતીને
ધ્યાનમાાં લીધા વગર આ રસી તેઓ માટે ઉપલબ્ધ છે . આ રસી Medicare, Medicaid, અને
ખાનગી વીમા દ્વારા આવરી લેવામાાં આવશે. જે લોકો પાસે વીમો ન હોય તેવા લોકો માટે પણ
રસીનો ખર્ચ આવરી લેવામાાં આવશે. જો તમે માત્ર રસી લેવા જ જશો તો તમારા પ્રદાતા ઓક્તિસની
મુલાકાત માટે તમારી પાસેથી શુલ્ક લઈ શકશે નહીાં.
તમ ર પ્રદ ત ને પૂછશો કે , તમ ર ે કે ટલ ાં ડોઝ લેવ ની જરૂર છે . સાંપણ
ૂ ચ પણે અસરકારક થવા
માટે , Moderna અને Pfizer રસીઓના ત્રણથી ર્ાર અઠવાક્તિયાના અાંતરે બે િોઝ જરૂરી છે , જ્યારે

Johnson & Johnsonને માત્ર એક િોઝની જરૂર છે.
COVID-19 રસી સલ મત અને અત્યાંત અસરક રક છે. બધી જ COVID-19 રસીઓ ઉપયોગમાાં
લેવાય તે પહેલાાં સખત પરીક્ષણ અને મૂલ્યાાંકનમાાંથી પસાર થાય જ છે . U.S. Food and Drug

Administration (FDA, યુ.એસ. ખાદ્ય અને ઔષધ વ્યવથથા તાંત્ર) કટોકટીના ઉપયોગ માટે
રસીઓને અક્તધકૃ ત કરી છે અને સુરક્ષાની કોઈ ગાંભીર ક્તર્ાંતા જોવામાાં આવી નથી. થવતાંત્ર
ક્તનષ્ણાતોએ પુક્તિ કરી છે કે તેઓ ઉચ્ર્ સલામતી અને અસરકારકતાના ધોરણોને પૂણચ કરે છે .
તમને આડઅસરો થઈ શકે છે . અન્ય ક્તનયક્તમત રસીઓની જેમ, તમને રસી લીધા પછી ભુજા પર
જખમ, તાવ, માથાનો દુખાવો અથવા થાક પણ લાગી શકે છે . આ એ સાંકેતો છે કે તમારા શરીરની
રોગપ્રક્તતકારક શક્તિ સાંરક્ષણ પ્રાપ્ત કરી રહી છે .
રસી લીધ પછી તમે શુાં કરી શકો તે નવશે જાણો. . જ્યારે તમને સાંપૂણચ રસી આપવામાાં આવે

છે, ત્યારે તમે આ કરી શકો છો:
• માથક ક્તવના અન્ય સાંપણ
ૂ ચ રસી અપાયેલા લોકો સાથે ઘરની અાંદર મુલાકાત કરી શકો છો
(ભીિ અને જાહેર જગ્યાઓ ક્તસવાય)
• COVID માટે પરીક્ષણ કયાચ ક્તવના મુસાિરી કરી શકો છો
પરાં તુ આપણે હજુ પણ જાણી રહ્ાાં છીએ કે રસી કે વી રીતે સારી રીતે COVID-19 ના િે લાવાને
અટકાવે છે .
વધુ લોકો ભેગા ન થવાનુાં ટાળો. જ્યારે તમે રસી લીધા ક્તવનાના લોકો જેઓ જોખમી હોય શકે છે
તેમની સાથે હો ત્યારે માથક પહેરો અને 6 િુટ (2 મીટર) નુાં અાંતર રાખો.
વધુ જાણો:
KingCounty.gov/aftervaccine (પૃષ્ઠ 2).
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રસી કે વી રીતે મેળવવી
12 વષચ કે તેથી વધુ ઉાંમરની કોઈપણ વ્યક્તિ રસીકરણ માટે પાત્ર છે . જો તમારી ઉાંમર 12-17 વષચની છે , તો
તમે માત્ર િાઈઝર (Pfizer) ની રસી મેળવી શકો છો.
જો તમે રસીકરણ માટે પાત્ર છો તો સમયપત્રક માટે ના ક્તવકલ્પો:
1) અમ રી સૂનિમ ાંથી નકાં ગ ક ઉન્ટી સ ઇટ પસાંદ કરો. ઘણી સ ઇટ્સને એપોઇન્ટમેન્ટની
જરૂર હોતી નથી! kingcounty.gov/vaccine પર જાઓ અથવા આ QR કોિને થકે ન
કરવા માટે તમારા થમાટચ િોનના કે મેરાનો ઉપયોગ કરો:

2) વોક્તશાંગ્ટન થટે ટ વેક્તસસન લોકે ટર (Washington State's Vaccine Locator) નો ઉપયોગ
કરીને િામચસી અથવા અન્ય થથાન શોધો (ઉપરના જમણા ખૂણાના િર ોપ િાઉન મેનૂમાાં
ભાષાની પસાંદગી કરો) : VaccineLocator.doh.wa.gov (વેબસાઇટ માત્ર અાંગ્રજી
ે માાં જ છે )
3) રસીકરણની મુલ ક ત મ ટે ફોન પર સહ યની જરૂર છે? King County ના COVID-19
કોલ સેન્ટર કોઈપણ ક્તદવસે સવારે 8 વાગ્યાથી સાાંજના 7 વાગ્યા સુધી 206-477-3977 પર
કોલ કરો. અનુવાદકો ઉપલબ્ધ છે - જ્યારે તમે જોિાયેલા હોવ ત્યારે તમારી જરૂક્તરયાતની
ભાષા જણાવો.
વધારે માક્તહતી માટે : kingcounty.gov/vaccine

રસીકરણની મુલ ક ત મ ટે પનરવહન
•

િોન દ્વારા સહાય માટે , સોમવ ર-શુક્રવ ર ે સવ ર ે 8:30 થી 4:00 વ ગ્ય ની વચ્િે
Coordinated Vaccine Transportation Helpline (કોઓક્તિચ નેટેિ વેક્તસસન ટર ાન્સપોટે શન
હેલ્પલાઈન) પર 425-943-6706 પર કોલ કરો. અનુવાદ માટે 5 િાયલ કરો. તમે
વોઈસમેલ પણ મૂકી શકો છો અને િરીથી કોલ કરાવી શકો છો. તમને સવારીની જરૂર હોય
તે પહેલાાં ઓછામાાં ઓછા 60 ક્તમક્તનટ પહેલાાં કોલ કરો.

•
•

ક્તવક્તવધ લોકો માટે પક્તરવહનની ક્તવનાંતી માટે , કૃ પા કરી bit.ly/vaxride ની મુલાકાત લો
(માત્ર અાંગ્રજી
ે માાં(
વયથકો, અપાંગો, Medicaid ધારણ કરનારાઓ અને ક્તનવૃત્ત સૈક્તનકો સક્તહતના લોકો માટે
પક્તરવહનના ક્તવકલ્પો જોવા માટે , FindARide.org/COVID (વેબસાઇટ માત્ર અાંગ્રજી
ે માાં જ છે )
ની મુલાકાત લો.

