
 
 برای کسب اطالعات بیشتر 

ھا بازدید کنید:  سایت از این وب  COVIDVaccineWA.org یا   DOH.WA.GOV/Coronavirus 
0127-525-800-1با این شماره تماس بگیرید:  سپس # را فشار دھید. خدمات تسھیالت زبانی موجود است. ،    

 

 کندکننده آن در منزل بھ بھبود دسترسی بھ واکسن و عدالت در سالمت کمک می و تزریق دوزھای تقویت   COVID-19واکسیناسیون 

واکسیناسیون  دھند کھ ھا نشان می داده .   اندواکسینھ نشده  COVID-19برابر طور کامل در درصد از ساکنان ایالت واشنگتن بھ 30تقریباً 
واکسیناسیون احتمال ابتال بھ نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از ابتال بھ ویروس را  .  شودبرابر ویروس می باعث ایجاد محافظت در 

بسیار مھم است کھ دوره اولیھ  .  رسانددھد و میزان بستری شدن در بیمارستان بر اثر ابتال بھ ویروس را بھ حداقل می کاھش می 
.   کمک شود COVID-19ھای جدید  برابر سویھ کننده آن را تزریق کنید تا بھ حفظ واکنش ایمنی بدنتان درز تقویت واکسن و دو 

 : کننده در جدول زیر نشان داده شده استھای کنونی درباره دوزھای تقویتتوصیھ 

شده در دوره  واکسن تزریق 
 اولیھ  

سن مجاز برای تزریق  
 کننده واکسندوزھای تقویت 

بین تزریق آخرین دوز  فاصلھ 
جملھ دوز  از (دوره اولیھ 
و  )  صورت لزوم تکمیلی، در
 کنندهدوز تقویت 

 تعداد دوزھا 

Pfizer-BioNTech  1 ماه  5برابر یا بیشتر از  سال  12برابر یا بیشتر از 

Moderna  1 ماه  5برابر یا بیشتر از  سال  18برابر یا بیشتر از 

Janssen  1 ماه  2برابر یا بیشتر از    سال  18برابر یا بیشتر از 

نشین برای تأمین نیازھای گیر و خانھ بسیاری از افراد زمین.  توانند واکسینھ شوند کمک کنیدبھ محافظت از خود و افرادی کھ نمی
پذیر ھستند و  این افراد ھمواره آسیب   .کنندوآمد می طور مرتب بھ خانھ آنھا رفت روزانھ خود بھ دیگران متکی ھستند و دیگران بھ 
 . معرض ویروس قرار بگیرندکنند دراند یا ناآگاھانھ انتقال اجتماعی را تجربھ می ممکن است توسط دیگر افرادی کھ واکسینھ نشده 

طریق  ین امروز از کننده آن نیاز دارید، ھمیا دوز تقویت  COVID-19نشین ھستید و بھ واکسن اگر شما یا یکی از آشناھایتان خانھ
 :  ھای زیر درخواست دھید یکی از گزینھ 

 . نشین، با حوزه محلی سالمت در منطقھ خود تماس بگیریدبرای دریافت خدمات واکسیناسیون افراد خانھ • 

کھ بھ   تماس بگیرید و بگویید) 19-خط تلفن مستقیم تسھیالت ایالتی مربوط بھ کووید (  State COVID-19 Assistance Hotlineبا • 
را  (#) گیری کنید، سپس مربع را شماره  5816-856-888-1یا  0127-525-800-1.  نشین نیاز داریدخدمات واکسیناسیون افراد خانھ 

 ! خدمات ترجمھ شفاھی موجود است.  فشار دھید

یا ایالت  /واکسیناسیون در شھرستان و ھای سیار نام آنالین را کھ لینک آن در زیر آمده است تکمیل کنید تا شما را بھ تیمفرم ثبت• 
 .نشین را بھ شما ارائھ دھندارجاع دھیم تا خدمات واکسیناسیون افراد خانھ 

:  درباره درخواست واکسیناسیون در منزل ) DOHاداره سالمت یا (  Department of Healthلینک نظرسنجی 
edcap.link/WA_HomeBasedVaxhttps://r )انگلیسی ( 

 . covid.vaccine@doh.wa.gov: مورد این خدمات سؤالی دارید، لطفاً بھ نشانی زیر ایمیل بفرستیداگر در 

 تاریخچھ برنامھ 

Department of Health )  اداره سالمت یاDOH ( نشین را شروع کرده  ارائھ خدمات واکسیناسیون افراد خانھ  2021از مارس
شھرستان در سرتاسر ایالت واشنگتن را پوشش    39ھمھ ) انگلیسی(  درباره درخواست واکسیناسیون در منزل DOHنظرسنجی . است
سازی و تزریق  رسانی و ارائھ خدمات برای دوره اولیھ ایمندر منطقھ بھ کمک ) واکسیناتورھا( متصدیان تزریق واکسن  .  دھدمی

توانید با خط تلفن  ھای دیگر،میبرای درخواست خدمات واکسیناسیون بھ زبان. دھندکننده بھ افراد نیازمند ادامھ می دوزھای تقویت 
تماس بگیرید و سپس  ) گیری کنیدرا شماره  5816-856-888-1یا  COVID-19  )1-800-525-0127مستقیم تسھیالت مربوط بھ 

 .  را برای دریافت تسھیالت زبانی فشار دھید(#)  مربع 

 

 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
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شنوا یا دچار  تماس بگیرید. افراد نا 1- 800- 525-0127برای درخواست این سند در قالبی دیگر، با شماره تلفن  

(  711مشکالت شنوایی، لطفاً با شماره  Washington Relay  تماس بگیرند یا بھ نشانی (
civil.rights@doh.wa.gov ایمیل ارسال کنند.   

 

 بھبود عدالت در ارائھ واکسن  

ارائھ   COVID-19دسترس نیست واکسن  در مناطقی از ایالت کھ امکانات واکسیناسیون در » نشینواکسیناسیون افراد خانھ « خدمات 
برای افرادی است کھ   COVID-19ھدف از این خدمات، بھبود عدالت در سالمت و فراھم کردن امکان دسترسی بھ واکسن  .  دھدمی

 : با مشکالت زیر مواجھ ھستند

 .  توانند مسافتی را پیاده طی کنندقادر بھ خارج شدن از خانھ و ایستادن در صف نیستند و نمی  •
 .   ذھنی و جسمی ھستند دچار ناتوانی  •
 .کندھای سالمت روان ھستند کھ دسترسی آنھا را محدود میمبتال بھ عارضھ  •

)  vaccine deserts( ھای واکسن عنوان بیاباننشین بھ بھبود عدالت در سالمت در مناطقی از ایالت کھ بھ واکسیناسیون افراد خانھ 
 : آید کھ یکی از شرایط زیر صادق باشدوجود می بھ  ھای واکسن زمانیبیابان. کندشوند کمک می شناختھ می 

 . ھیچ مرکز واکسیناسیونی وجود نداشتھ باشد  •
 . دھنده خدمات مراقبت از سالمتی برای ارائھ واکسن نباشدھیچ ارائھ •
 دسترس باشند  رسانی بھ آن منطقھ جغرافیایی و جمعیت ساکن در آن در دھندگان کمی برای خدمات ارائھ •

خدمات  .  دسترس نباشد یا دسترسی بھ آنھا دشوارتر باشد ھا درواکسیناسیون برای عموم مردم در این مکان  ممکن است خدمات 
اوقات با آن  تر ایالت اغلب العبور و دورافتادهنشین مشکالت دسترسی را کھ ساکنان مناطق جغرافیایی صعب واکسیناسیون افراد خانھ 

 .کندمواجھ ھستند برطرف می 

این خدمات   . بخش دسترسی داشتھ باشندشان بھ واکسن نجات کند تا مستقیماً در خانھ کسیناسیون بھ افراد کمک می خدمات سیار وا
ھای بالقوه  دھنده نابرابریپذیری اجتماعی باالیی ھستند و این شاخص نشانمستقیماً در مناطقی متمرکز است کھ دارای شاخص آسیب 

طریق این  توانند ازشان در ایالت واشنگتن، میراد، بدون درنظر گرفتن محل زندگیاف.  در برخورداری از خدمات سالمت است 
 . سازی درخواست بدھندنظرسنجی برای ایمن 

 شود؟ ، آیا دیگر خدمات در منزل نیز ارائھ میCOVID-19بر واکسن عالوه 

حاضر، واکسن  درحال .  ھستند  COVID-19سازی دربرابر ھای سیار پرستاری فقط قادر بھ ارائھ واکسن برای ایمنحاضر، تیمدرحال 
 .  دسترس نیست گیری آزمایشگاھی در آنفوالنزا و دیگر خدمات بالقوه مانند خون 

معرض خطر بستری شدن در بیمارستان و  خدمات تیم سیار برای کمک بھ بھبود عدالت در سالمت برای افرادی کھ بیشتر از ھمھ در 
لطفاً ھمین امروز این نظرسنجی را برای افرادی کھ نیاز بھ دسترسی بھ  .  دسترس است ھستند، در  COVID-19مرگ ناشی از ابتال بھ 

 . کنید دارند تکمیل COVID-19واکسن 

 افتد؟ پس از ارسال درخواست، چھ اتفاقی می 

DOH   رسانی و اقدام بھ حوزه محلی سالمت ارسال  کند و آنھا را برای کمک آوری می صورت ھفتگی جمعھای درخواست را بھ فرم
مت نتوانند وضعیت  اگر کارکنان اداره محلی سال. گیرندسازی تماس می کارکنان اداره محلی سالمت با تیم سیار ایمن  .کندمی

 .  گیرندکمک می  DOHنشین را ھماھنگ کنند، از واکسیناسیون افراد خانھ 

یک از  اگر ھر .  دسترس است صورت تلفنی برای پشتیبانی از تمام نیازھای شما بھ خدمات ترجمھ در تسھیالت زبانی از راه دور بھ 
سازی با  تیم سیار ایمن. درخواست کمک کند DOHنند از تواھای محلی سالمت عمومی قادر بھ کمک کردن نباشد، می اداره

 . ریزی کنددر منزل برنامھ  COVID-19گیرد تا برای ارائھ رایگان واکسن کننده تماس می درخواست 

  


