واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون و ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧدهھﺎی ﮐووﯾد 19-در ﺧﺎﻧﮫ ،ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ و ﺑراﺑری ﺻﺣت ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  30ﻓﯾﺻد از ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫ طور ﮐﺎﻣل در ﺑراﺑر ﮐووﯾد 19-واﮐﺳﯾن ﻧﺷده اﻧد .ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻧﺷﺎن ﻣﯽ دھد ﮐﮫ
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺑراﺑر وﯾروس ﻣﺣﺎﻓظت اﯾﺟﺎد ﻣﯾﻧﻣﺎﯾد .در ﺻورت اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس ،واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺣﺗﻣﺎل ﻣرﯾﺿﯽ ﺷدﯾد و ﻣرگ را
ﮐﺎھش داده و ﺑﮫ ﺣداﻗل رﺳﺎﻧدن ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ در ﻧﺗﯾﺟﮫء وﯾروس ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .درﯾﺎﻓت دورهء اﺑﺗداﯾﯽ واﮐﺳﯾن و دوز
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺣﻔظ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻣﻧﯽ ﺷﻣﺎ در ﺑراﺑر ﺳوﯾﮫ ھﺎی ﺟدﯾد ﮐووﯾد 19-ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت .ﺗوﺻﯾﮫء ﮐﻧوﻧﯽ ﺑرای ﺗﻘوﯾت
ﮐﻧﻧده ھﺎ در ﭼﺎرت زﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت:
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن آﺧرﯾن دوز دورهء
اﺑﺗداﯾﯽ)از ﺟﻣﻠﮫ دوز اﺿﺎﻓﯽ،
در ﺻورت ﻟزوم( و دوز
ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده

ﺗﻌداد دوز ھﺎ

واﮐﺳﯾن ﺑرای دورهء اﺑﺗداﯾﯽ
ﺗﮑﻣﯾل ﺷد

ﺳن ﻣﺟﺎز ﺑرای ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده
ھﺎی واﮐﺳﯾن

Pfizer-BioNTech

≤  12ﺳﺎل

≤  5ﻣﺎه

1

Moderna

≤  18ﺳﺎل

≤  5ﻣﺎه

1

Janssen

≤  18ﺳﺎل

≤  ۲ﻣﺎه

1

ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و آﻧﺎﻧﯾﮑﮫ ھﻧوز ﻗﺎدر ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﺷدن ﻧﯾﺳﺗﻧد ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد ﺧﺎﻧﮫ ﻧﺷﯾن ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی
روزﻣرهء ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران اﺗﮑﺎ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﻧد و دﯾﮕران ﺑﮫ طور ﻣرﺗب ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎﯾﺷﺎن ﻣﯽ آﯾﻧد .آﻧﮭﺎ در ﺧطر ﻗرار ﮔرﻓﺗن در ﻣﻌرض
وﯾروس ﺗوﺳط آﻧﺎﻧﯽ ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ ﻣﻣﮑن اﺳت واﮐﺳﯾن ﻧﺷده ﺑﺎﺷﻧد ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل وﯾروس از ﺟﺎﻣﻌﮫ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻧﻣﺎﯾﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﺷﺧﺻﯽ ﮐﮫ ﻣﯽﺷﻧﺎﺳﯾد در ﺧﺎﻧﮫ ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﮐووﯾد 19-ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده ﻧﯾﺎز دارﯾد ،اﻣروز آن را ذرﯾﻌﮫء ﯾﮑﯽ
از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی زﯾر درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد:
• ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل ﺑﺎ ﻣﻘﺎم ﺻﺣﻲ ﻣﺣﻠﯽ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﯾﻔون ﮐﻣﮏ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐووﯾد 19-ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ اطﻼع دھﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل ﻧﯾﺎز دارﯾد .ﺷﻣﺎرهء
 0127-525-800-1و ﯾﺎ  1-888-856-5816را داﯾل ﻧﻣوده و ﺳﭘس ﮐﻠﯾد  #را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﻣﺗرﺟم زﺑﺎن در دﺳﺗرس اﺳت!
• ﻓورم ﺛﺑت ﻧﺎم آﻧﻼﯾن ﻟﯾﻧﮏ زﯾر را ﺗﮑﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﺎ ﺗﯾم ھﺎی ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾن ﺷﮭری و/ﯾﺎ اﯾﺎﻟﺗﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد ﺧدﻣﺎت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل را ﻓراھم ﮐﻧﻧد ﯾﺎ ﺗرﺗﯾب دھﻧد ،وﺻل ﻧﻣﺎﯾﯾم.
ﻟﻧﮏ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ  ،Department of health(DOHدﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺻﺣت( ﺑرای درﺧواﺳت واﮐﺳﯾن در ﺧﺎﻧﮫ
) https://redcap.link/WA_HomeBasedVaxاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
اﮔر در ﻣورد اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺳواﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ اﯾﻣﯾل ﻧﻣﺎﯾﯾد.covid.vaccine@doh.wa.gov :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫء ﺑرﻧﺎﻣﮫ
 ، DOH) Department of healthدﯾﭘﺎرﺗﻣﻧت ﺻﺣت( در ﻣﺎرچ  2021ﺷروع ﺑﮫ اراﺋﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ھﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻧﻣود DOH .در
ﺧﺎﻧﮫ ﺑررﺳﯽ درﺧواﺳت واﮐﺳﯾن )اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ھﻣﮫ  39ﻣﻧطﻘﮫ در ﺳراﺳر اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن را ﭘوﺷش ﻣﯽدھد .واﮐﺳﯾﻧﺎﺗورھﺎی ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ
اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت و ﺧدﻣﺎت ﺑرای اراﺋﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺑﺗداﯾﯽ و دوزھﺎی ﺗﻘوﯾت ﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽ دھﻧد .ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
در ﻣﻧزل را ﻣﯽ ﺗوان ﺑﺎ ﺗﻣﺎس ﮔرﻓﺗن ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﯾﻔون ﮐﻣﮏ ﮐووﯾد) 19-ﺑﺎ داﯾل ﻧﻣودن ﺷﻣﺎرهء  1-800-525-0127و ﯾﺎ -856-5816
 (888-1درﺧواﺳت ﻧﻣﺎﯾﯾد و ﺳﭘس دﮐﻣﮫء  #را ﺑرای درﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ھﺎﯾﯽ زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑﮭﺑود ﺑراﺑری واﮐﺳﯾن

ﺑﺮای ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ� ت
ﺸ�
 DOH.WA.GOV/Coronavirusو �ﺎ  COVIDVaccineWA.orgﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾ�ﺪ :بﻪ
.زﻧﮓ ﺑﺰﻧ�ﺪ :بﻪ  0127-525-800-1ﺳپﺲ کﻠ�ﺪ #را ﻓﺸﺎر دﻫ�ﺪ .کﻤﮏ ز�ﺎن ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ

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

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

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

ھﯾﭻ ﻣﮑﺎن ﺟﮭت اراﺋﮫ واﮐﺳﯾن وﺟود ﻧدارد.
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
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺧﺎﻧﮫ ﻣﺷﮑﻼت دﺳﺗرﺳﯽ را ﮐﮫ اﻏﻠب در ھﻧﮕﺎم زﻧدﮔﯽ در ﻣﻧﺎطﻖ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و دوراﻓﺗﺎدهﺗر اﯾﺎﻟت ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﺷود را
ﺣذف ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد.
ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾن ﺳﯾﺎر ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ اﻓراد ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﮫ واﮐﺳﯾن ﻧﺟﺎت دھﻧده ﮐﻣﮏ ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد .اﯾن ﺳروﯾس ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﮐﮫ
دارای ﺷﺎﺧص آﺳﯾبﭘذﯾری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺳﺗﻧد ،ﺗﻣرﮐز ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾد ﮐﮫ ﻧﺷﺎن دھﻧدهء ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه ﺻﺣت اﺳت .اﻓراد ﻣﯽ ﺗواﻧﻧد
ﺑدون ﺗوﺟﮫ ﺑﮫ ﻣﺣل زﻧدﮔﯽ ﺷﺎن در اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،از طرﯾﻖ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ درﺧواﺳت اﯾﻣن ﺳﺎزی ﻧﻣﺎﯾﻧد.
آﯾﺎ ﺧدﻣﺎت دﯾﮕری در ﺧﺎﻧﮫ ﻓراﺗر از واﮐﺳن ﮐووﯾد 19-در دﺳﺗرس اﺳت؟
درﺣﺎل ﺣﺎﺿر ،ﺗﯾمھﺎی ﻧرس ﺳﯾﺎر ﻓﻘط ﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳﯾن ﺑرای اﯾﻣنﺳﺎزی ﯩر ﻣﻘﺎﺑل ﮐووﯾد 19-ﺗﮭﯾﮫ ﮐﻧﻧد .واﮐﺳﯾن آﻧﻔوﻻﻧزا و ﺳﺎﯾر
ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺎﻧﻧد ﺧوﻧﮕﯾری ﻻﺑراﺗواري در ﺣﺎل ﺣﺎﺿر در دﺳﺗرس ﻧﯾﺳﺗﻧد.
ﺳروﯾس ﺗﯾم ﺳﯾﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﭘﯾﺷﺑرد ﺑراﺑري ﺻﺣت ﺑرای ﺟﻣﻌﯾتھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣرگ و ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ﯩر
ﻧﺗﯾﺟﮫء اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﮐووﯾد 19-ھﺳﺗﻧد ،در دﺳﺗرس اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ھﻣﯾن اﻣروز ﻧظرﺳﻧﺟﯽ را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺳن
ﮐووﯾد 19-دارﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ارﺳﺎل درﺧواﺳت ﭼﮫ اﻧﺗظﺎری ﻣﯽ ﺗواﻧم داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷم؟
 DOHﻓورم ھﺎی درﺧواﺳت را ﺑﮫ ﺻورت ھﻔﺗﮫ وار ﺟﻣﻊآوری ﻧﻣوده و آﻧﮭﺎ را ﺑرای اطﻼع رﺳﺎﻧﯽ و اﻗدام ﺑﮫ ﺣوزهء ﺻﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ
ﻣﯽﻓرﺳﺗد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداره ﺻﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﯾم اﯾﻣن ﺳﺎزی ﺳﯾﺎر ﺗﻣﺎس ﺧواھﻧد ﮔرﻓت .اﮔر ﮐﺎرﮐﻧﺎن ﺻﺣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ھﻣﺎھﻧﮕﯽ ﺑرای
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل ﻧﺑﺎﺷﻧد ،آﻧﺎن از  DOHدرﺧواﺳت ﺣﻣﺎﯾت ﺧواھﻧد ﮐرد.
ﮐﻣﮏ زﺑﺎن از راه دور در ﺻورت ھرﮔوﻧﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗرﺟﻣﮫ در دﺳﺗرس اﺳت .اﮔر ﯾﮏ اداره ﺻﺣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻣﺣﻠﯽ ﻧﺗواﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧد،
اداره ﻣﯽ ﺗواﻧد از  DOHدرﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﻧﻣﺎﯾد .ﺗﯾم اﯾﻣنﺳﺎزی ﺳﯾﺎر ﺑﺎ درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ ﯾﮏ ﺳروﯾس راﯾﮕﺎن واﮐﺳﯾن
ﮐووﯾد 19-در ﺧﺎﻧﮫ را ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﻧﻣﺎﯾد.
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