
ش�ت �ب معلومات یبرا   
به :دی�نما  مراجعه   COVIDVaccineWA.org  ا � و  DOH.WA.GOV/Coronavirus 

است موجود  ز�ان کمک  .د�ده فشار را  # د�کل سپس 0127-525-800-1 به :د �بزن زنگ  . 

 نماید   در خانھ، بھ دسترسی پیشرفتھ و برابری صحت کمک می   19- ھای کوویدکننده واکسیناسیون و تقویت 

واکسین نشده اند.  معلومات نشان می دھد کھ    19-فیصد از ساکنان ایالت واشنگتن بھ طور کامل در برابر کووید  30تقریباً 
محافظت ایجاد مینماید.  در صورت ابتال بھ ویروس، واکسیناسیون احتمال مریضی شدید و مرگ را  واکسیناسیون در برابر ویروس 

کاھش داده و بھ حداقل رساندن بستری شدن در شفاخانھ در نتیجھء ویروس کمک می نماید.  دریافت دورهء ابتدایی واکسین و دوز  
بسیار مھم است.  توصیھء کنونی برای تقویت   19- ھای جدید کووید تقویت کننده برای کمک بھ حفظ پاسخ ایمنی شما در برابر سویھ 

 کننده ھا در چارت زیر نشان داده شده است: 

واکسین برای دورهء ابتدایی 
 تکمیل شد  

سن مجاز برای تقویت کننده  
 ھای واکسین 

فاصلھ بین آخرین دوز دورهء  
ابتدایی(از جملھ دوز اضافی،  

در صورت لزوم) و دوز  
 تقویت کننده

 تعداد دوز ھا 

Pfizer-BioNTech  ≤12  1 ماه  5≥  سال 

Moderna 

 

 1 ماه  5≥  سال  18≥ 

Janssen  ≤18  1 ماه  ۲≥   سال 

بھ محافظت از خود و آنانیکھ ھنوز قادر بھ واکسین شدن نیستند کمک نمایید.  بسیاری از افراد خانھ نشین برای تأمین نیازھای  
نمایند و دیگران بھ طور مرتب بھ خانھ ھایشان می آیند.  آنھا در خطر قرار گرفتن در معرض  روزمرهء خود بھ دیگران اتکا می  

 ویروس توسط آنانی ھستند کھ ممکن است واکسین نشده باشند یا ناآگاھانھ انتقال ویروس از جامعھ را تجربھ نمایند. 

کننده نیاز دارید، امروز آن را ذریعھء یکی  یک تقویت یا  19- شناسید در خانھ ھستید و بھ واکسین کوویداگر شما یا شخصی کھ می 
 ھای زیر درخواست نمایید:  از گزینھ

 • برای دریافت خدمات واکسیناسیون در منزل با مقام صحي محلی خود تماس بگیرید.

تماس بگیرید تا بھ آنھا اطالع دھید کھ بھ خدمات واکسیناسیون در منزل نیاز دارید. شمارهء   19- • با خط تلیفون کمک ایالتی کووید 
 مترجم زبان در دسترس است! را دایل نموده و سپس کلید # را فشار دھید.   1- 888- 856- 5816و یا  1-800-525-0127

تکمیل نمایید تا شما را با تیم ھای سیار واکسین شھری و/یا ایالتی کھ می توانند خدمات  • فورم ثبت نام آنالین لینک زیر را 
 واکسیناسیون در منزل را فراھم کنند یا ترتیب دھند، وصل نماییم.

، دیپارتمنت صحت) برای درخواست واکسین در خانھ  Department of health(DOHلنک نظرسنجی  
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax  (انگلیسی) 

 . covid.vaccine@doh.wa.govاگر در مورد این خدمات سوالی دارید، لطفا ایمیل نمایید: 

 تاریخچھء برنامھ  

 DOH) Department of health  شروع بھ ارائھ واکسیناسیون ھای خانگی نمود.   2021، دیپارتمنت صحت) در مارچDOH    در
دھد.  واکسیناتورھای منطقھ بھ  منطقھ در سراسر ایالت واشنگتن را پوشش می  39(انگلیسی) ھمھ    بررسی درخواست واکسینخانھ 

ارائھ خدمات و خدمات برای ارائھ واکسیناسیون ابتدایی و دوزھای تقویت کننده بھ افراد نیازمند ادامھ می دھند. خدمات واکسیناسیون  
- 856- 5816و یا  1-800-525- 0127(با دایل نمودن شمارهء    19-ک کووید در منزل را می توان با تماس گرفتن با خط تلیفون کم

 ) درخواست نمایید و سپس دکمھء # را برای درخواست کمک ھایی زبانی فشار دھید.  888-1

 

 بھبود برابری واکسین  

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
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0127-525-800-1برای درخواست این سند بھ شکل دیگر، با شماره   تماس بگیرید. مشتریان ناشنوا یا کسانیکھ بھ   

( 711سختی میشنوند لطفاً با شماره   Washington Relay  بھ تماس شوند یا بھ آدرس (
civil.rights@doh.wa.gov ایمیل نمایند   

 

ن است واکسیناسیون در  را در مناطقی از ایالت ارائھ می نماید جایی کھ ممک 19-ھای کوویدخدمات واکسیناسیون خانگی، واکسین
 برای افرادی است کھ ممکن است:  19- دسترس نباشد.  ھدف خدمات، افزایش برابری صحت و دسترسی بھ واکسین کووید

 نمی تواند خانھ را ترک کند، در صف بایستد یا مسافتی را طی نماید.   •
 ناتوانی جسمی و یا ذھنی را تجربھ می نماید.     •
 بھ می نماید کھ دسترسی را محدود میکند.وضعیتی از صحت روانی را تجر •

شوند، کمک  ھای واکسین شناختھ می واکسنین ھایی خانگی درقسمت افزایش برابری صحت در مناطقی از ایالت کھ بھ عنوان بیابان
 مینماید. بیابان ھای واکسین زمانی وجود دارند کھ یکی از موارد زیر درست باشد: 

 ندارد.  ھیچ مکان جھت ارائھ واکسین وجود •
 ھیچ ارائھ دھنده مراقبت ھای صحی واکسین وجود ندارد.  •
 ارائھ دھندگان کمی برای خدمت بھ منطقھ جغرافیایی و جمعیت موجود در آن وجود دارد   •

خدمات واکسیناسیون برای عموم ممکن است در این مکان ھا در دسترس نباشد یا دسترسی بھ آنھا دشوار تر باشد.  خدمات  
شود را  تر ایالت تجربھ می ر خانھ مشکالت دسترسی را کھ اغلب در ھنگام زندگی در مناطق جغرافیایی و دورافتادهواکسیناسیون د

 نماید. حذف می 

خدمات واکسین سیار بھ دسترسی افراد مستقیماً در خانھ بھ واکسین نجات دھنده کمک می نماید. این سرویس مستقیماً در مناطقی کھ  
ھای بالقوه صحت است.  افراد می توانند  دھندهء نابرابری نماید کھ نشان  ی اجتماعی باالیی ھستند، تمرکز میپذیردارای شاخص آسیب 

 بدون توجھ بھ محل زندگی شان در ایالت واشنگتن، از طریق نظرسنجی درخواست ایمن سازی نمایند.

 در دسترس است؟  19- آیا خدمات دیگری در خانھ فراتر از واکسن کووید

تھیھ کنند.  واکسین آنفوالنزا و سایر   19-سازی ىر مقابل کوویدتوانند واکسین برای ایمنھای نرس سیار فقط می درحال حاضر، تیم
 خدمات بالقوه مانند خونگیری البراتواري در حال حاضر در دسترس نیستند. 

رض خطر مرگ و بستری شدن در شفاخانھ ىر  ھایی کھ در معسرویس تیم سیار برای کمک بھ پیشبرد برابري صحت برای جمعیت 
ھستند، در دسترس است.  لطفاً ھمین امروز نظرسنجی را برای افرادی کھ نیاز بھ دسترسی بھ واکسن   19-نتیجھء ابتال بھ کووید

 دارند تکمیل کنید.   19-کووید

 پس از ارسال درخواست چھ انتظاری می توانم داشتھ باشم؟ 

DOH   رسانی و اقدام بھ حوزهء صحی محلی   آوری نموده  و آنھا را برای اطالع ھای درخواست را بھ صورت ھفتھ وار جمع  فورم
فرستد.  کارکنان اداره صحی محلی با تیم ایمن سازی سیار تماس خواھند گرفت. اگر کارکنان صحی محلی قادر بھ ھماھنگی برای  می

 درخواست حمایت خواھند کرد.   DOHن از  واکسیناسیون در منزل نباشند، آنا

کمک زبان از راه دور در صورت ھرگونھ نیاز بھ ترجمھ در دسترس است.  اگر یک اداره صحت عمومی محلی نتواند کمک کند،  
سین  گیرد تا یک سرویس رایگان واککننده تماس میسازی سیار با درخواست درخواست کمک نماید. تیم ایمن DOHاداره می تواند از  

 ریزی نماید.در خانھ را برنامھ  19-کووید

 


