Отримання вакцинації
проти COVID-19 в окрузі Кінг
Зараз у нас є безпечні та ефективні вакцини, які захищають нас від COVID-19.

Вакцини проти COVID-19 надаються безкоштовно та незалежно
від медичного страхування, громадянства або імміграційного
статусу. Вакцина покриватиметься Medicare, Medicaid та
приватними страховими компаніями, а також покриватиметься
для людей, які не застраховані. Ваш постачальник медичних
послуг не може стягувати плату за відвідування офісу, якщо ви
зайшли лише отримати вакцину.
Запитайте свого постачальника медичних послуг, скільки доз
вам буде потрібно. Щоб бути повністю ефективними, вакцини
Moderna та Pfizer вимагають дві дози з інтервалом у три — чотири
тижні, тоді як Johnson & Johnson вимагає лише однієї дози.
Вакцини проти COVID-19 є безпечними та надзвичайно
ефективними. Усі вакцини проти COVID-19 повинні пройти ретельне
тестування та оцінку перед тим, як їх можна використовувати.
Адміністрація США з продовольства і медикаментів (FDA) схвалила
вакцини для вживання під час надзвичайних обставин і не виявила
серйозних проблем з безпекою. Незалежні експерти підтвердили, що
вони відповідають високим стандартам безпеки та ефективності.
Ви можете відчувати побічні ефекти. Як і інші звичайні вакцини, після
щеплення у вас може боліти рука, підвищуватися температура, головні
болі або втома. Це ознаки того, що імунна система вашого організму
створює захист.
Бережіть одне одного після вакцинації. Хоча вакцина не дозволить
більшості людей захворіти, ми все ще дізнаємося, як добре вона запобігає
поширенню COVID-19. Продовжуйте носити маску, тримайтеся на відстані 6
футів (2 метри) від інших і передивіться вказівки CDC для повністю щеплених
осіб: bit.ly/fully-vaccinated

ЯК ОТРИМАТИ ЩЕПЛЕННЯ
Спочатку постачання вакцини проти COVID-19 буде обмеженим у штаті та по
всій країні. Вакцинація буде запропонована в першу чергу певним групам із
найвищим ризиком, таким як медичні працівники, престаріли люди та люди в
групових громадських закладах.
Станом на 15 квітня усі особи у штаті Вашингтон віком від 16 років мають право
на щеплення від COVID-19
Кількість вакцин та прийомів для щеплення на цей час обмежені. Вакцинація
стане доступною для більшої кількості людей із збільшенням постачання.
Зрештою, кожен, хто хоче вакцину, зможе її отримати.
Як замовити прийом
Варіанти замовлення прийома, якщо ви маєте право на вакцинацію:
1) Зателефонуйте свому лікареві або медичному працівнику, щоб
перевірити, чи вони мають наявні прийоми для отримання
щеплення.
2) Відвідайте сайт Пошуку вакцини у штаті Вашингтон (оберіть
бажану мову зі спадного меню у верхньому правому куті):
vaccinelocator.doh.wa.gov
3) Вам потрібна допомога у призначені прийому по телефону?
Зателефонуйте до телефонного центру щодо COVID-19 округи Кінг,
кожного дня з 8:00 до 19:00 (8 AM – 7 PM) за номером 206-477-3977.
Доступні послуги перекладачей –назвіть потрібну вам мову, коли
зв’язок встановлено.
Для отримання додаткової інформації про те, хто може отримати щеплення зараз і як
його отримати, відвідайте: kingcounty.gov/covid/vaccine/ukrainian
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•
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•

Для отримання допомоги по телефону зателефонуйте до лінії допомоги з
питань координації транспортування для вакцинації за номером 425-943-6706
с понеділка по п’ятницю 8:30-16:00 (8:30АМ-4:00РМ). Натисніть 5 для
перекладу. Ви також можете залишити голосове повідомлення та отримати
зворотний дзвінок.
Щоб замовити транспор для кількох людей, будь ласка, відвідайте сайт:
bit.ly/vaxride (тільки англійською).
Щоб дізнатися про варіанти транспортаціі для отримання щеплення, зокрема
для людей похилого віку, людей з інвалідністю, одержувачів Medicaid та
ветеранів, відвідайте: FindARide.org/COVID

