واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون  COVID-19و ﺗزرﯾﻖ دوزھﺎی ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده آن در ﻣﻧزل ﺑﮫ ﺑﮭﺑود دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺳن و ﻋداﻟت در ﺳﻼﻣت ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد
ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً  30درﺻد از ﺳﺎﮐﻧﺎن اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ﺑﮫطور ﮐﺎﻣل درﺑراﺑر  COVID-19واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهاﻧد .دادهھﺎ ﻧﺷﺎن ﻣﯽدھﻧد ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون
ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد ﻣﺣﺎﻓظت درﺑراﺑر وﯾروس ﻣﯽﺷود .واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﺣﺗﻣﺎل اﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻧوع ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری و ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس را
ﮐﺎھش ﻣﯽدھد و ﻣﯾزان ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن ﺑر اﺛر اﺑﺗﻼ ﺑﮫ وﯾروس را ﺑﮫ ﺣداﻗل ﻣﯽرﺳﺎﻧد .ﺑﺳﯾﺎر ﻣﮭم اﺳت ﮐﮫ دوره اوﻟﯾﮫ
واﮐﺳن و دوز ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده آن را ﺗزرﯾﻖ ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺑﮫ ﺣﻔظ واﮐﻧش اﯾﻣﻧﯽ ﺑدﻧﺗﺎن درﺑراﺑر ﺳوﯾﮫھﺎی ﺟدﯾد  COVID-19ﮐﻣﮏ ﺷود.
ﺗوﺻﯾﮫھﺎی ﮐﻧوﻧﯽ درﺑﺎره دوزھﺎی ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده در ﺟدول زﯾر ﻧﺷﺎن داده ﺷده اﺳت:
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﯾن ﺗزرﯾﻖ آﺧرﯾن دوز
دوره اوﻟﯾﮫ )ازﺟﻣﻠﮫ دوز
ﺗﮑﻣﯾﻠﯽ ،درﺻورت ﻟزوم( و
دوز ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده

ﺗﻌداد دوزھﺎ

واﮐﺳن ﺗزرﯾﻖﺷده در دوره
اوﻟﯾﮫ

ﺳن ﻣﺟﺎز ﺑرای ﺗزرﯾﻖ
دوزھﺎی ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده واﮐﺳن

Pfizer-BioNTech

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  12ﺳﺎل

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  5ﻣﺎه

1

Moderna

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  18ﺳﺎل

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  5ﻣﺎه

1

Janssen

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  18ﺳﺎل

ﺑراﺑر ﯾﺎ ﺑﯾﺷﺗر از  2ﻣﺎه

1

ﺑﮫ ﻣﺣﺎﻓظت از ﺧود و اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد واﮐﺳﯾﻧﮫ ﺷوﻧد ﮐﻣﮏ ﮐﻧﯾد .ﺑﺳﯾﺎری از اﻓراد زﻣﯾنﮔﯾر و ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ﺑرای ﺗﺄﻣﯾن ﻧﯾﺎزھﺎی
روزاﻧﮫ ﺧود ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﺗﮑﯽ ھﺳﺗﻧد و دﯾﮕران ﺑﮫطور ﻣرﺗب ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ آﻧﮭﺎ رﻓتوآﻣد ﻣﯽﮐﻧﻧد .اﯾن اﻓراد ھﻣواره آﺳﯾبﭘذﯾر ھﺳﺗﻧد و
ﻣﻣﮑن اﺳت ﺗوﺳط دﯾﮕر اﻓرادی ﮐﮫ واﮐﺳﯾﻧﮫ ﻧﺷدهاﻧد ﯾﺎ ﻧﺎآﮔﺎھﺎﻧﮫ اﻧﺗﻘﺎل اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ را ﺗﺟرﺑﮫ ﻣﯽﮐﻧﻧد درﻣﻌرض وﯾروس ﻗرار ﺑﮕﯾرﻧد.
اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﺎ ﯾﮑﯽ از آﺷﻧﺎھﺎﯾﺗﺎن ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ھﺳﺗﯾد و ﺑﮫ واﮐﺳن  COVID-19ﯾﺎ دوز ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده آن ﻧﯾﺎز دارﯾد ،ھﻣﯾن اﻣروز ازطرﯾﻖ
ﯾﮑﯽ از ﮔزﯾﻧﮫھﺎی زﯾر درﺧواﺳت دھﯾد:
• ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ،ﺑﺎ ﺣوزه ﻣﺣﻠﯽ ﺳﻼﻣت در ﻣﻧطﻘﮫ ﺧود ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد.
• ﺑﺎ ) State COVID-19 Assistance Hotlineﺧط ﺗﻠﻔن ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺳﮭﯾﻼت اﯾﺎﻟﺗﯽ ﻣرﺑوط ﺑﮫ ﮐووﯾد (19-ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺑﮕوﯾﯾد ﮐﮫ ﺑﮫ
ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ﻧﯾﺎز دارﯾد 1-800-525-0127 .ﯾﺎ  1-888-856-5816را ﺷﻣﺎرهﮔﯾری ﮐﻧﯾد ،ﺳﭘس ﻣرﺑﻊ ) (#را
ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ ﺷﻔﺎھﯽ ﻣوﺟود اﺳت!
• ﻓرم ﺛﺑتﻧﺎم آﻧﻼﯾن را ﮐﮫ ﻟﯾﻧﮏ آن در زﯾر آﻣده اﺳت ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد ﺗﺎ ﺷﻣﺎ را ﺑﮫ ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﺷﮭرﺳﺗﺎن و/ﯾﺎ اﯾﺎﻟت
ارﺟﺎع دھﯾم ﺗﺎ ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن را ﺑﮫ ﺷﻣﺎ اراﺋﮫ دھﻧد.
ﻟﯾﻧﮏ ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ) Department of Healthاداره ﺳﻼﻣت ﯾﺎ  (DOHدرﺑﺎره درﺧواﺳت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل:
) https://redcap.link/WA_HomeBasedVaxاﻧﮕﻠﯾﺳﯽ(
اﮔر درﻣورد اﯾن ﺧدﻣﺎت ﺳؤاﻟﯽ دارﯾد ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ زﯾر اﯾﻣﯾل ﺑﻔرﺳﺗﯾد.covid.vaccine@doh.wa.gov :
ﺗﺎرﯾﺧﭼﮫ ﺑرﻧﺎﻣﮫ
) Department of Healthاداره ﺳﻼﻣت ﯾﺎ  (DOHاز ﻣﺎرس  2021اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن را ﺷروع ﮐرده
اﺳت .ﻧظرﺳﻧﺟﯽ  DOHدرﺑﺎره درﺧواﺳت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون در ﻣﻧزل )اﻧﮕﻠﯾﺳﯽ( ھﻣﮫ  39ﺷﮭرﺳﺗﺎن در ﺳرﺗﺎﺳر اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن را ﭘوﺷش
ﻣﯽدھد .ﻣﺗﺻدﯾﺎن ﺗزرﯾﻖ واﮐﺳن )واﮐﺳﯾﻧﺎﺗورھﺎ( در ﻣﻧطﻘﮫ ﺑﮫ ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و اراﺋﮫ ﺧدﻣﺎت ﺑرای دوره اوﻟﯾﮫ اﯾﻣنﺳﺎزی و ﺗزرﯾﻖ
دوزھﺎی ﺗﻘوﯾتﮐﻧﻧده ﺑﮫ اﻓراد ﻧﯾﺎزﻣﻧد اداﻣﮫ ﻣﯽدھﻧد .ﺑرای درﺧواﺳت ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ زﺑﺎنھﺎی دﯾﮕر،ﻣﯽﺗواﻧﯾد ﺑﺎ ﺧط ﺗﻠﻔن
ﻣﺳﺗﻘﯾم ﺗﺳﮭﯾﻼت ﻣرﺑوط ﺑﮫ  1-800-525-0127) COVID-19ﯾﺎ  1-888-856-5816را ﺷﻣﺎرهﮔﯾری ﮐﻧﯾد( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد و ﺳﭘس
ﻣرﺑﻊ ) (#را ﺑرای درﯾﺎﻓت ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﻓﺷﺎر دھﯾد.

ﺑرای ﮐﺳب اطﻼﻋﺎت ﺑﯾﺷﺗر
 DOH.WA.GOV/Coronavirusﯾﺎ COVIDVaccineWA.orgاز اﯾن وبﺳﺎﯾتھﺎ ﺑﺎزدﯾد ﮐﻧﯾد:
 ،ﺳﭘس  #را ﻓﺷﺎر دھﯾد .ﺧدﻣﺎت ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ ﻣوﺟود اﺳت1-800-525-0127.ﺑﺎ اﯾن ﺷﻣﺎره ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد:

ﺑﮭﺑود ﻋداﻟت در اراﺋﮫ واﮐﺳن
ﺧدﻣﺎت »واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن« در ﻣﻧﺎطﻘﯽ از اﯾﺎﻟت ﮐﮫ اﻣﮑﺎﻧﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون دردﺳﺗرس ﻧﯾﺳت واﮐﺳن  COVID-19اراﺋﮫ
ﻣﯽدھد .ھدف از اﯾن ﺧدﻣﺎت ،ﺑﮭﺑود ﻋداﻟت در ﺳﻼﻣت و ﻓراھم ﮐردن اﻣﮑﺎن دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ واﮐﺳن  COVID-19ﺑرای اﻓرادی اﺳت ﮐﮫ
ﺑﺎ ﻣﺷﮑﻼت زﯾر ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد:
•
•
•

ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺧﺎرج ﺷدن از ﺧﺎﻧﮫ و اﯾﺳﺗﺎدن در ﺻف ﻧﯾﺳﺗﻧد و ﻧﻣﯽﺗواﻧﻧد ﻣﺳﺎﻓﺗﯽ را ﭘﯾﺎده طﯽ ﮐﻧﻧد.
دﭼﺎر ﻧﺎﺗواﻧﯽ ذھﻧﯽ و ﺟﺳﻣﯽ ھﺳﺗﻧد.
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﺎرﺿﮫھﺎی ﺳﻼﻣت روان ھﺳﺗﻧد ﮐﮫ دﺳﺗرﺳﯽ آﻧﮭﺎ را ﻣﺣدود ﻣﯽﮐﻧد.

واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻋداﻟت در ﺳﻼﻣت در ﻣﻧﺎطﻘﯽ از اﯾﺎﻟت ﮐﮫ ﺑﮫﻋﻧوان ﺑﯾﺎﺑﺎنھﺎی واﮐﺳن )(vaccine deserts
ﺷﻧﺎﺧﺗﮫ ﻣﯽﺷوﻧد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد .ﺑﯾﺎﺑﺎنھﺎی واﮐﺳن زﻣﺎﻧﯽ ﺑﮫوﺟود ﻣﯽآﯾد ﮐﮫ ﯾﮑﯽ از ﺷراﯾط زﯾر ﺻﺎدق ﺑﺎﺷد:
•
•
•

ھﯾﭻ ﻣرﮐز واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾوﻧﯽ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد.
ھﯾﭻ اراﺋﮫدھﻧده ﺧدﻣﺎت ﻣراﻗﺑت از ﺳﻼﻣﺗﯽ ﺑرای اراﺋﮫ واﮐﺳن ﻧﺑﺎﺷد.
اراﺋﮫدھﻧدﮔﺎن ﮐﻣﯽ ﺑرای ﺧدﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ آن ﻣﻧطﻘﮫ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ و ﺟﻣﻌﯾت ﺳﺎﮐن در آن دردﺳﺗرس ﺑﺎﺷﻧد

ﻣﻣﮑن اﺳت ﺧدﻣﺎت واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑرای ﻋﻣوم ﻣردم در اﯾن ﻣﮑﺎنھﺎ دردﺳﺗرس ﻧﺑﺎﺷد ﯾﺎ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ آﻧﮭﺎ دﺷوارﺗر ﺑﺎﺷد .ﺧدﻣﺎت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن ﻣﺷﮑﻼت دﺳﺗرﺳﯽ را ﮐﮫ ﺳﺎﮐﻧﺎن ﻣﻧﺎطﻖ ﺟﻐراﻓﯾﺎﯾﯽ ﺻﻌباﻟﻌﺑور و دوراﻓﺗﺎدهﺗر اﯾﺎﻟت اﻏﻠباوﻗﺎت ﺑﺎ آن
ﻣواﺟﮫ ھﺳﺗﻧد ﺑرطرف ﻣﯽﮐﻧد.
ﺧدﻣﺎت ﺳﯾﺎر واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون ﺑﮫ اﻓراد ﮐﻣﮏ ﻣﯽﮐﻧد ﺗﺎ ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﺧﺎﻧﮫﺷﺎن ﺑﮫ واﮐﺳن ﻧﺟﺎتﺑﺧش دﺳﺗرﺳﯽ داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد .اﯾن ﺧدﻣﺎت
ﻣﺳﺗﻘﯾﻣﺎ ً در ﻣﻧﺎطﻘﯽ ﻣﺗﻣرﮐز اﺳت ﮐﮫ دارای ﺷﺎﺧص آﺳﯾبﭘذﯾری اﺟﺗﻣﺎﻋﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ھﺳﺗﻧد و اﯾن ﺷﺎﺧص ﻧﺷﺎندھﻧده ﻧﺎﺑراﺑریھﺎی ﺑﺎﻟﻘوه
در ﺑرﺧورداری از ﺧدﻣﺎت ﺳﻼﻣت اﺳت .اﻓراد ،ﺑدون درﻧظر ﮔرﻓﺗن ﻣﺣل زﻧدﮔﯽﺷﺎن در اﯾﺎﻟت واﺷﻧﮕﺗن ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد ازطرﯾﻖ اﯾن
ﻧظرﺳﻧﺟﯽ ﺑرای اﯾﻣنﺳﺎزی درﺧواﺳت ﺑدھﻧد.
ﻋﻼوهﺑر واﮐﺳن  ،COVID-19آﯾﺎ دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت در ﻣﻧزل ﻧﯾز اراﺋﮫ ﻣﯽﺷود؟
درﺣﺎلﺣﺎﺿر ،ﺗﯾمھﺎی ﺳﯾﺎر ﭘرﺳﺗﺎری ﻓﻘط ﻗﺎدر ﺑﮫ اراﺋﮫ واﮐﺳن ﺑرای اﯾﻣنﺳﺎزی درﺑراﺑر  COVID-19ھﺳﺗﻧد .درﺣﺎلﺣﺎﺿر ،واﮐﺳن
آﻧﻔوﻻﻧزا و دﯾﮕر ﺧدﻣﺎت ﺑﺎﻟﻘوه ﻣﺎﻧﻧد ﺧونﮔﯾری آزﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ دردﺳﺗرس ﻧﯾﺳت.
ﺧدﻣﺎت ﺗﯾم ﺳﯾﺎر ﺑرای ﮐﻣﮏ ﺑﮫ ﺑﮭﺑود ﻋداﻟت در ﺳﻼﻣت ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﺑﯾﺷﺗر از ھﻣﮫ درﻣﻌرض ﺧطر ﺑﺳﺗری ﺷدن در ﺑﯾﻣﺎرﺳﺗﺎن و
ﻣرگ ﻧﺎﺷﯽ از اﺑﺗﻼ ﺑﮫ  COVID-19ھﺳﺗﻧد ،دردﺳﺗرس اﺳت .ﻟطﻔﺎ ً ھﻣﯾن اﻣروز اﯾن ﻧظرﺳﻧﺟﯽ را ﺑرای اﻓرادی ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ دﺳﺗرﺳﯽ ﺑﮫ
واﮐﺳن  COVID-19دارﻧد ﺗﮑﻣﯾل ﮐﻧﯾد.
ﭘس از ارﺳﺎل درﺧواﺳت ،ﭼﮫ اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻣﯽاﻓﺗد؟
 DOHﻓرمھﺎی درﺧواﺳت را ﺑﮫﺻورت ھﻔﺗﮕﯽ ﺟﻣﻊآوری ﻣﯽﮐﻧد و آﻧﮭﺎ را ﺑرای ﮐﻣﮏرﺳﺎﻧﯽ و اﻗدام ﺑﮫ ﺣوزه ﻣﺣﻠﯽ ﺳﻼﻣت ارﺳﺎل
ﻣﯽﮐﻧد .ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداره ﻣﺣﻠﯽ ﺳﻼﻣت ﺑﺎ ﺗﯾم ﺳﯾﺎر اﯾﻣنﺳﺎزی ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرﻧد .اﮔر ﮐﺎرﮐﻧﺎن اداره ﻣﺣﻠﯽ ﺳﻼﻣت ﻧﺗواﻧﻧد وﺿﻌﯾت
واﮐﺳﯾﻧﺎﺳﯾون اﻓراد ﺧﺎﻧﮫﻧﺷﯾن را ھﻣﺎھﻧﮓ ﮐﻧﻧد ،از  DOHﮐﻣﮏ ﻣﯽﮔﯾرﻧد.
ﺗﺳﮭﯾﻼت زﺑﺎﻧﯽ از راه دور ﺑﮫﺻورت ﺗﻠﻔﻧﯽ ﺑرای ﭘﺷﺗﯾﺑﺎﻧﯽ از ﺗﻣﺎم ﻧﯾﺎزھﺎی ﺷﻣﺎ ﺑﮫ ﺧدﻣﺎت ﺗرﺟﻣﮫ دردﺳﺗرس اﺳت .اﮔر ھرﯾﮏ از
ادارهھﺎی ﻣﺣﻠﯽ ﺳﻼﻣت ﻋﻣوﻣﯽ ﻗﺎدر ﺑﮫ ﮐﻣﮏ ﮐردن ﻧﺑﺎﺷد ،ﻣﯽﺗواﻧﻧد از  DOHدرﺧواﺳت ﮐﻣﮏ ﮐﻧد .ﺗﯾم ﺳﯾﺎر اﯾﻣنﺳﺎزی ﺑﺎ
درﺧواﺳتﮐﻧﻧده ﺗﻣﺎس ﻣﯽﮔﯾرد ﺗﺎ ﺑرای اراﺋﮫ راﯾﮕﺎن واﮐﺳن  COVID-19در ﻣﻧزل ﺑرﻧﺎﻣﮫرﯾزی ﮐﻧد.
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ﺑرای درﺧواﺳت اﯾن ﺳﻧد در ﻗﺎﻟﺑﯽ دﯾﮕر ،ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ﺗﻠﻔن  1-800-525-0127ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﯾد .اﻓراد ﻧﺎﺷﻧوا ﯾﺎ دﭼﺎر
( ﺗﻣﺎس ﺑﮕﯾرﻧد ﯾﺎ ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﯽ Washington Relayﻣﺷﮑﻼت ﺷﻧواﯾﯽ ،ﻟطﻔﺎ ً ﺑﺎ ﺷﻣﺎره ) 711
اﯾﻣﯾل ارﺳﺎل ﮐﻧﻧدcivil.rights@doh.wa.gov.

