Vaccinarea la domiciliu împotriva COVID-19 și dozele booster favorizează accesul la serviciile de sănătate și
egalitatea de șanse în ceea ce privește acordarea acestora
Aproximativ 30 la sută dintre locuitorii statului Washington nu sunt considerați complet vaccinați împotriva COVID19. Datele arată că vaccinul protejează împotriva virusului. Vaccinul reduce posibilitatea apariției formelor grave
ale bolii și a decesului în cazul în care contactați virusul și contribuie la minimizarea spitalizărilor cauzate de virus.
Este important să aveți schema inițială de vaccinare și o doză booster pentru a menține reacția imunitară a
organismului față de noile tulpini de COVID-19. Recomandările actuale privind dozele booster apar în tabelul de
mai jos:
Schema de vaccinare
inițială completă

Vârsta autorizată pentru
dozele booster

Intervalul dintre ultima
doză din schema inițială
(inclusiv doza
suplimentară, dacă este
cazul) și doza booster

Număr de doze

Pfizer-BioNTech

≥ 12 ani

≥ 5 luni

1

Moderna

≥ 18 ani

≥ 5 luni

1

Janssen

≥ 18 ani

≥ 2 luni

1

Protejați-vă pe dvs. și pe cei care nu se pot vaccina. Numeroase persoane obligate să stea în casă se bazează pe
alții pentru asigurarea nevoilor zilnice, ceea ce înseamnă că alte persoane intră în casele lor în mod periodic.
Persoanele din prima categorie sunt expuse la virus de către cei nevaccinați sau care, fără să știe, transmit virusul
în comunitate.
Dacă dvs. sau o persoană pe care o cunoașteți sunteți obligați să stați în casă și trebuie să faceți vaccinul COVID19 sau o doză booster, solicitați acest lucru azi folosind una dintre opțiunile următoare:
• Sunați la centrul medical local pentru a beneficia de servicii de vaccinare la domiciliu.
• Sunați la linia telefonică de asistență de stat pentru COVID-19 pentru a anunța că aveți nevoie de servicii de
vaccinare la domiciliu. Formați 1-800-525-0127 sau 1-888-856-5816, apoi apăsați #. Sunt disponibile servicii de
interpretariat în mai multe limbi.
• Completați formularul de înregistrare online disponibil la linkul de mai jos pentru a contacta echipele de
vaccinare disponibile la nivel de district și/sau de stat, deoarece acestea vă pot oferi sau pot aranja să beneficiați
de servicii de vaccinare la domiciliu.
Link către chestionarul pentru solicitarea vaccinului la domiciliu realizat de Departament of Health (DOH,
Departamentul de Sănătate): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (engleză)
Dacă aveți întrebări referitoare la acest serviciu, trimiteți un e-mail la: covid.vaccine@doh.wa.gov.
Istoricul programului
Departament of Health (DOH, Departamentul de Sănătate) a început să ofere servicii de vaccinare la domiciliu în
martie 2021. Chestionarul pentru solicitarea vaccinului la domiciliu (engleză) pus la dispoziție de DOH acoperă
toate cele 39 de districte din statul Washington. Cadrele medicale care vaccinează în zonă continuă să asigure
promovarea și serviciile de administrare a vaccinului din schema inițială de imunizare și dozele booster pentru cei
care au nevoie. Serviciile de vaccinare la domiciliu pot fi solicitate și în alte limbi sunând la linia de asistență
telefonică pentru COVID-19 (formați 1-800-525-0127 sau 1-888-856-5816), apoi apăsați # pentru asistența în mai
multe limbi.

Pentru mai multe informații
Accesați: COVIDVaccineWA.org or DOH.WA.GOV/Coronavirus
Sunați la: 1-800-525-0127, apoi apăsați #. Este disponibilă asistența în mai multe limbi.

Îmbunătățirea egalității de șanse pentru vaccinare
Serviciile de vaccinare la domiciliu asigură vaccinul anti-COVID-19 în regiunile din stat unde vaccinul nu ar fi
disponibil prin alte metode. Obiectivul acestor servicii constă în creșterea egalității de șanse față de serviciile de
sănătate și favorizarea accesului la vaccinul anti-COVID-19 pentru cei care:
•
•
•

nu pot să plece de acasă, să stea la coadă sau să se deplaseze pe distanțe mari;
suferă de dizabilități fizice sau intelectuale;
suferă de tulburări mentale care le limitează accesul.

Administrarea vaccinului la domiciliu contribuie la creșterea egalității de șanse în regiunile din stat considerate
„deșertice” din punctul de vedere al vaccinării. Zonele „deșertice” din punctul de vedere al vaccinării apar acolo
unde se aplică una dintre următoarele condiții:
•
•
•

nu există centre de vaccinare;
nu există cadre medicale care să administreze vaccinul;
există puține centre de vaccinare disponibile pentru a deservi zona geografică și populația existentă.

În aceste locuri, serviciile de vaccinare pentru publicul general pot să nu fie disponibile sau pot fi mai greu de
accesat. Datorită serviciilor de vaccinare la domiciliu, se reduc problemele legate de accesul la vaccin cu care se
confruntă cei care locuiesc în regiunile îndepărtate din stat sau în cele în care se ajunge cu dificultate.
Serviciile de vaccinare mobile asigură accesul la vaccinul salvator, administrându-l direct acasă. Serviciile vizează
regiunile care au un indice mare de vulnerabilitate socială, ceea ce arată posibile inegalități în ceea ce privește
accesul la serviciile de sănătate. Oamenii pot să solicite vaccinarea prin formularul de sondaj, indiferent de zona
din statul Washington în care locuiesc.
Pe lângă vaccinul anti-COVID-19, se mai asigură și alte servicii la domiciliu?
În prezent, echipele mobile de asistență medicală pot să furnizeze doar vaccinul din campania de imunizare
împotriva COVID-19. În acest moment, nu există servicii pentru administrarea vaccinului antigripal și alte posibile
servicii, cum ar fi prelevarea mostrelor de sânge pentru analizele de laborator.
Echipele mobile acordă aceste servicii pentru a promova egalitatea de șanse la serviciile de sănătate în rândul
segmentelor de populație cu risc mare de deces și spitalizare din cauza COVID-19. Completați sondajul pentru
cineva care trebuie să primească vaccinul anti-COVID-19 azi.
Ce se întâmplă după ce trimit cererea?
DOH colectează formularele de solicitare în fiecare săptămână și le trimite către centrele medicale locale de care
aparțin locuitorii respectivi în vederea luării măsurilor necesare. Personalul din centrul medical local va contacta
echipa mobilă de vaccinare. Dacă personalul medical local nu poate asigura vaccinarea la domiciliu, se va solicita
sprijinul DOH.
Sunt disponibile servicii de asistență în mai multe limbi pentru a răspunde solicitărilor de interpretariat. Dacă
serviciul local de sănătate publică nu poate acorda ajutor, poate solicita sprijinul DOH. Echipa mobilă de vaccinare
va contacta solicitantul pentru a programa serviciul gratuit de administrare a vaccinului anti-COVID-19 la domiciliu.
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Pentru a solicita acest document în alt format, sunați la 1-800-525-0127. Clienții surzi sau cu
deficiențe de auz trebuie să sune la 711 (Washington Relay) sau să trimită un e-mail la
civil.rights@doh.wa.gov.

