Часто задаванні питання про вакцинацію проти COVID-19 вдома
Оновлено 13 травня 2021 року

Хто має право на вакцинацію вдома?
Доступно для дорослих віком від 12 років, які:
• Ще не були щеплені та
• мають травму, порушення розвитку або стан здоров’я, що ускладнює вихід з дому та
• Для вакцинації поза домом їм потрібні значні зусилля та оподаткування.
Прийоми обмежені. Пріоритет бути відданий особам з найбільшими труднощами
виїхати з їх дому.

У мене немає транспорту, щоб дістатися до кабінету лікаря чи клініки. Чи можу
я отримати домашню вакцинацію?
Присутність лише транспортних бар'єрів не відповідає вимогам до вакцинації вдома.
Однак, якщо ви живете в окрузі Кінг, існує безліч безкоштовних послуг, які допоможуть
вам прийти на прийом. Для отримання додаткової інформації відвідайте
kingcounty.gov/vaccine/ukrainian.
Щоб організувати транспорт, відвідайте www.findaride.org/. Щоб отримати допомогу по
телефону або переклад, зателефонуйте за номером 425-943-6706 з понеділка по
п’ятницю з 8:30 до 16:00 та натисніть 5, щоб отримати мовну допомогу.

Як я можу подати заяву на щеплення вдома?
Телефонуйте до телефонного центру округу Кінг за питаннями щодо COVID-19 за
номером 206-477-3977 з 8:00 до 19:00 за тихоокеанським стандартним часом щодня.
Мовний переклад доступний; назвіть бажану мову при підключенні.
Вам буде запропоновано кілька запитань, щоб підтвердити, що ви маєте право на
вакцинацію вдома.
Якщо ви маєте право, вас попросять дати усну згоду на щеплення. Члени сім'ї та
доглядаючи можуть зателефонувати, щоб замовити прийом для інших осіб. Якщо ви
відповідаєте критеріям отримання вакцинації вдома, вам зателефонують від мобільної
вакцинаційної групи, щоб призначити прийом. Зверніть увагу, що через високий попит
може пройти кілька тижнів до призначення вашого щеплення.
Якщо ви пацієнт Kaiser, будь ласка, зв'яжіться зі службою підтримки Kaiser за номером 1888-901-4636.
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Хто проводить щеплення вдома?
Управління охорони здоров’я у партнерстві з місцевими службами пожежної безпеки,
аптеками та медичними працівниками,що постачають послуги на дому, проводять
щеплення вдома. Kaiser проводить домашні щеплення деяким своїм пацієнтам.

Чого можна очікувати в день моєї вакцинації вдома?
Команда з двох-трьох осіб прийде до вас додому. Вони також можуть вакцинувати будького у вашому домі віком 18 років і старше. Команда залишатиметься з вами протягом
15-30 хвилин після вакцинації, щоб спостерігати за будь-якими рідкісними алергічними
реакціями.
Виконання кількох кроків забезпечиметь безпечне та комфортне середовище для всіх:
• Переконайтеся, що всі у вашому домі носять маски, окрім тих, хто не в змозі за станом
здоров’я.
• По можливості практикуйте соціальну дистанцію. Якщо ви не отримуєте вакцину,
тримайтеся на відстані 6 футів від членів команди вакцинації.
• Одягніть сорочку з коротким рукавом або топ.
• Тримайте домашніх тварин поза зоною, де відбувається щеплення.

Чи можу я залишатися у своєму ліжку чи спальні під час вакцинації?
Так, ви можете робити щеплення у будь-якій найбільш комфортної для вас кімнаті,
включаючи ліжко або спальню.

Чи доступні послуги перекладу під час моєї вакцинації вдома?
Так, мобільна команда вакцинації може забезпечити усний телефонний переклад та
перекладені письмові матеріали. У деяких ситуаціях ми можемо запропонувати
особистий переклад.

Щоб отримати додаткову інформацію та ресурси про COVID-19 у окрузі Кінг,
відвідайте
www.kingcounty.gov/covid/ukrainian
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