
المعلومات  من لم��دٍ   
ل ب��ارة تفضَّ : COVIDVaccineWA.org أو DOH.WA.GOV/Coronavirus 

ي  مساعدة  وتتوفر .# الرمز ع�  اضغط ثم ،0127-525-800-1 :الرقم ع� اتِصل
اللغات ترجمة  �ف . 

 في المنزل والجرعات المعززة على تحسین الوصول والعدالة الصحیة  19-یساعد التلقیح ضد كوفید 

توضح البیانات أن اللقاح یقي من  .  19-بالمئة من سكان والیة واشنطن لم یتم تلقیحھم بالكامل ضد كوفید 30ھناك ما یقرب من  
اإلصابة بالمرض الشدید والوفاة في حال إصابتك بالفیروس ویساعد على الحد من اإلقامة في  الفیروس،  حیث یقلل اللقاح من فرصة 

من المھم أن تحصل على جرعة اللقاح األولیة والجرعة المعززة للمساعدة على الحفاظ على مناعتك أمام .  المستشفى بسبب الفیروس 
 : الحالیة للجرعات المعززة  في الجدول التالي تظھر التوصیات .  الجدیدة 19- سالالت كوفید

اكتمال اللقاح لسلسة الجرعات  
 األولیة  

السن المسموح لھا تلقي  
 الجرعات المعززة من اللقاح 

الفاصل الزمني بین آخر جرعة  
بما في ذلك الجرعة  (أولیة  

)  اإلضافیة، إذا كان ذلك متاًحا
 والجرعة المعززة 

 عدد الجرعات 

 1 أشھر  5≥  عاًما Pfizer-BioNTech  ≤12لقاح 

 Modernaلقاح 

 

 1 أشھر  5≥  عاًما 18≥ 

 1 شھران ≥   عاًما Janssen  ≤18لقاح 

یعتمد العدید من المالزمین للمنزل على اآلخرین لمساعدتھم على  .  ساعد على حمایة نفسك وحمایة الذین ال یمكنھم تلقي اللقاح حتى اآلن 
اآلخرون إلى منزلھم بانتظام،  حیث یظلون عرضة لخطر الفیروس من اآلخرین ممن قد یكونون  توفیر احتیاجاتھم الیومیة، بینما یأتي 

 . غیر محصنین أو یتعرضون عن غیر قصد لالنتشار المجتمعي

أو جرعة معززة، فاطلبھا الیوم من خالل   19-إذا كنت أنت أو شخص تعرفھ مالزًما للمنزل وتحتاج إلى تلقي اللقاح المضاد لكوفید 
 :  الخیارات التالیةإحدى 

 . اتصل بالسلطة الصحیة المحلیة المختصة للحصول على خدمات التلقیح لمالِزِمي المنزل • 

اتصل على  . الخاص بالوالیة إلخبارھم أنك بحاجة إلى خدمات التلقیح لمالزمي المنزل 19- اتصل بالخط الساخن للمساعدة بشأن كوفید• 
 ! تتوفر خدمة ترجمة اللغات#.  اضغط عالمة  ، ثم1- 888- 856- 5816أو  0127-525-800-1

ي  أكمل نموذج التسجیل عبر اإلنترنت عبر الرابط أدناه لربطك بفرق التلقیح المتنقلة والمتوفرة في المقاطعة والوالیة أو أي منھما، والت • 
 . یمكنھا توفیر خدمات التلقیح لمالزمي المنزل أو الترتیب لھا

):  وزارة الصحة، Department of Health  )DOHقاح بالمنزل لدى رابط االستبیان لطلب تلقي الل
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax ) باللغة اإلنجلیزیة( 

 . covid.vaccine@doh.wa.gov:  إذا كانت لدیك أي تساؤالت عن ھذه الخدمة، فیُرجى إرسال برید إلكتروني إلى

 تاریخ البرنامج 

استبیان طلب  یغطي . 2021في توفیر اللقاحات لمالزمي المنزل في مارس  )  وزارة الصحة ، Department of Health  )DOHبدأت 
یواصل  .  مقاطعة بجمیع أنحاء والیة واشنطن  39جمیع المقاطعات البالغ عددھا )  باللغة اإلنجلیزیة ( DOHبالمنزل لدى  تلقي اللقاح

یمكن طلب خدمات التلقیح . ة والجرعات المعززة للمحتاجینالقائمون بالتلقیح في المنطقة تقدیم التوعیة والخدمات لتقدیم التطعیمات األولی 
- 0127اتصل على الرقم  (  19-لمالزمي المنزل باللغات اإلضافیة من خالل االتصال بالخط الساخن لتقدیم المساعدة بخصوص كوفید 

 .  للحصول على مساعدة بخصوص اللغة # ، ثم اضغط على العالمة )1-888-856-5816أو   1- 800- 525

 

 العدالة في تلقي اللقاح    تحسین

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Arabic 
ف  العمالء من نرجو .0127-525-800-1 الرقم ع� اتِصل  آخر، بتنسيق  الوث�قة هذە ع� الحصول لطلب  المصابني  

ي  صع��ة أو بالصمم
711 بالرقم االتصال السمع  �ف  (Washington Relay)  ي  ب��د  إرسال أو

ويف العنوان إ� إل��ت  
civil.rights@doh.wa.gov. 

الغرض من  .  في مناطق بالوالیة حیث یمكن أال تتوفر بھا اللقاحات  19-توفر خدمات التلقیح لمالزمي المنزل اللقاحات المضادة لكوفید 
 : لھؤالء الذین قد  19-الخدمات ھو تحسین العدالة الصحیة والحصول على اللقاح المضاد لكوفید

 .  المنزل، أو الوقوف في الصف، أو السیر ألي مسافة ال یمكنھم مغادرة  •
 .   یعانون إعاقة جسدیة أو عقلیة •
 . یعانون مشكالت بالصحة العقلیة تحد من حصولھم علیھ •

تكون المنطقة خالیة من  . تساعد اللقاحات لمالزمي المنزل على تقدیم العدالة الصحیة في مناطق بالوالیة تشتھر بأنھا خالیة من اللقاحات
 : لقاح في حال توافر شرط مما یليال

 . ال توجد مواقع للقاح  •
 . ال یوجد مقدمو رعایة صحیة إلعطاء اللقاح  •
 یتوفر قلیل من مقدمي الرعایة الصحیة لخدمة المنطقة الجغرافیة والسكان الحالیین  •

دمة التلقیح لمالزمي المنزل على  تعمل خ.  قد ال تتوفر خدمات التلقیح للجمھور أو قد یكون الحصول علیھا صعبًا في ھذه المناطق
 . التخلص من مشاكل الحصول علیھ التي كثیًرا ما یعانیھا األشخاص عند العیش في مناطق جغرافیة بعیدة بالوالیة ویصعب الوصول إلیھا

ذه الخدمة بشكل  تساعد خدمات اللقاح المتنقلة على حصول األفراد على اللقاح في منازلھم بشكل مباشر إلنقاذ األرواح، حیث تركز ھ
یمكن لألفراد طلب  .  مباشر على المناطق المعروفة بوجود مؤشر ضعف اجتماعي مرتفع، ما یشیر إلى احتمالیة انعدام العدالة الصحیة 

 . التطعیم من خالل االستبیان بغض النظر عن مكان سكنھم في والیة واشنطن

 ؟ 19-وفید ھل توجد خدمات منزلیة أخرى متوفرة بخالف اللقاح المضاد لك

ال تتوفر خدمات اللقاحات المضادة  .  فقط   19- في الوقت الحالي، یمكن لفرق التمریض المتنقلة توفیر اللقاح للتطعیمات المضادة لكوفید
 .  لإلنفلونزا وغیرھا من الخدمات المحتملة، مثل عملیات سحب الدم المخبري، في الوقت الحالي 

للمساعدة على تقدیم العدالة الصحیة للسكان المعروف أنھم معرضون لخطر شدید للوفاة واإلقامة في المستشفى  تتوفر خدمة الفرق المتنقلة 
 .  الیوم  19-یُرجى مراعاة إكمال االستبیان للشخص الذي یحتاج إلى الحصول على اللقاح المضاد لكوفید.  19- بسبب إصابتھم بكوفید

 الطلب؟ ما الذي یمكنني توقعھ بعد تقدیم 

نماذج الطلبات أسبوعیًا وترسلھا إلى السلطة الصحیة المحلیة المعنیة بالسكان للتوعیة واتخاذ اإلجراءات،  وسیتواصل   DOHتجمع 
إذا لم یتمكن موظفو الصحة المحلیة من التنسیق من أجل اللقاحات لمالزمي  . موظفو مكتب الصحة المحلیة مع فریق التطعیم المتنقل 

 .  لتقدیم الدعم DOHقون مع المنزل، فسینس

إذا لم یتمكن مكتب الصحة العامة المحلیة من المساعدة، فیمكنھ  .  تتوفر مساعدة خط اللغة عن بُعد لدعم أي احتیاجات متعلقة بالترجمة 
یر اللقاح المضاد  سیتواصل فریق التطعیم المتنقل مع مقدم الطلب لتحدید موعد لتقدیم خدمة منزلیة مجانیة لتوف. DOHطلب المساعدة من 

 . 19-لكوفید

 

 

 

 

 

 

  


