�ட்�ேலேய இ�ந்� ெப�வதற் கான ேகா�ட்-19 த�ப் �� மற் �ம் �ஸ்டர்கள் �ன்��ய அ�கல்
மற் �ம் �காதார சமபங் �க்� உத��ன்றன
வா�ங் டன் மாநிலத்�ல் வ�ப்பவர்களில் �மார் 30 சத�தம் ேபர் ேகா�ட்-19 க்� எ�ராக ��ைமயாக
த�ப்�� ேபாட்டதாகக் க�தப்பட�ல் ைல. த�ப்�� ைவர���ந்� பா�காக்�ற� என் � தர�
காட்��ற�. த�ப்�� உங் க�க்� ைவரஸ் வந்தால் க�ைமயான ேநாய் மற் �ம் இறப்�க்கான வாய் ப்ைபக்
�ைறக்�ற� ேம�ம் ைவரஸ் ெதாடர்பாக ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்ப�வைத�ம் �ைறக்க
உத��ற�. ேகா�ட்-19 இன் ��ய �ரி�க�க்� எ�ராக உங் கள் ேநாெய�ர்ப்� சக்�ைய பராமரிக்க உத�ம்
�தன் ைம த�ப்�� ெதாடர் மற் �ம் ஒ� �ஸ்டர் ேடாஸ்ைசப் ெப�வ� �க்�யம் . �ஸ்டர்க�க்கான
தற் ேபாைதய பரிந்�ைர �ேழ உள் ள �ளக்கப்படத்�ல் காட்டப்பட்�ள் ள�:
�தன் ைமத்
ெதாட�க்கான
��க்கப்பட்ட த�ப்��

த�ப்��
�ஸ்டர்க�க்கான
அங் �கரிக்கப்பட்ட
வய�

கைட� �தன் ைம
ேடாஸ் (ெபா�ந்�ம்
பட்சச
் த்�ல் ��தல்
ேடாஸ் உட்பட) மற் �ம்
�ஸ்டர் ேடாஸ்க்�
இைட�லான
இைடெவளி

ேடாஸ்களின்
எண்ணிக்ைக

Pfizer-BioNTech

≥ 12 வய�

≥ 5 மாதங் கள்

1

Moderna

≥ 18 வய�

≥ 5 மாதங் கள்

1

Janssen

≥ 18 வய�

≥ 2 மாதங் கள்

1

உங் கைள�ம் த�ப்�� ேபாட ��யாதவர்கைள�ம் பா�காக்க உத�ங் கள் . �ட்�ேலேய இ�க்�ம் பலர்
தங் கள் அன் றாடத் ேதைவக�க்� உதவ மற் றவர்கைள நம் ���க்�றார்கள் , இதனால் மற் றவர்க�ம்
ெதாடர்ந்� அவர்கள� ��க�க்�ச் ெசல் �றார்கள் . த�ப்�� ேபாடப்படாத அல் ல� அ�யாமல் ச�க
பரவைல அ�ப�க்�ம் மற் றவர்களால் அவர்கள் ைவரஸால் பா�க்கப்படக்��யவர்களாக இ�க்�றார்கள் .
நீ ங் கள் அல் ல� உங் க�க்�த் ெதரிந் த ஒ�வர் �ட்�ேலேய இ�ப் பவராக இ�ந்� அவ�க்� ேகா�ட்-19
த�ப் �� அல் ல� �ஸ்டர் ேதைவப் பட்டால் , �ேழ உள் ள ��ப் பங் களில் ஒன்ைற இன்ேற ேகார�ம் :
• �ட்�ற் � வந்� த�ப்�� ேசைவகைள வழங் �ம் உங் கள் உள் �ர் �காதார அ�கார வரம் �ற் �
அைழக்க�ம் .
• மாநில ேகா�ட்-19 உத�க்கான ஹாட்ைலைன அைழ�ங் கள் , உங் க�க்� �ட்�ற் � வந்� த�ப்��
வழங் �ம் ேசைவகள் ேதைவ என் பைத அவர்க�க்�த் ெதரி�க்க�ம் . 1-800-525-0127 அல் ல� 1-888-856-5816 ஐ
டயல் ெசய் �, �ன் னர் #.அ�த்த�ம் ெமா� �ளக்கம் �ைடக்�ம் !
• �ட்�ற் � ெசன் � த�ப்�� ேசைவகைள வழங் க அல் ல� ஏற் பா� ெசய் யக்��ய மாவட்ட மற் �ம் /அல் ல�
மாநில ெமாைபல் த�ப்�� ��க்க�டன் உங் கைள இைணக்க �ேழ இைணக்கப்பட்�ள் ள ஆன் ைலன் ப��
ப�வத்ைத �ர்த்� ெசய் ய�ம் .
Department of Health (DOH �காதாரத் �ைற) �ட்�ேலேய இ�ந்� த�ப்�� ெப�வதற் கான ேகாரிக்ைக
கணக்ெக�ப்� இைணப்�: https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (ஆங் �லம் )
இந்தச் ேசைவையப் பற் � உங் க�க்� ஏேத�ம் ேகள் �கள் இ�ந்தால் , �ன் னஞ் சல்
ெசய் ய�ம் :covid.vaccine@doh.wa.gov.
நிரல் வரலா�
Department of Health (DOH �காதாரத் �ைற) 2021 ஆம் ஆண்� மார்ச் மாதம் �ட்�ற் � ெசன் � த�ப்��கைள
வழங் கத் ெதாடங் �ய�. DOH �ட்�ேலேய இ�ந்� ெப�பவர்க�க்கானத�ப்�� ேகாரிக்ைக
கணக்ெக�ப்�(ஆங் �லம் ) வா�ங் டன் மாநிலத்�ல் உள் ள அைனத்� 39 மாவட்டங் கைள�ம் உள் ளடக்�ய�.
ஒ� ப��க்கான த�ப்�� ேபா�பவர்கள் த�ப்��கள் ேதைவப்ப�பவர்க�க்� �தன் ைம ேநாய் த்த�ப்�
ம�ந்�கள் மற் �ம் �ஸ்டர் ம�ந்�கைள ெகாண்� ேசர்ப்பதற் கான ெசயலாக்கத்ைத�ம் மற் �ம்
ேசைவகைள�ம் ெதாடர்ந்� வழங் ��ன் றனர். �ட்�ற் � ெசன் � வழங் �ம் த�ப்�� ேசைவகைள ��தல்
ெமா�களில் ேகார ேகா�ட்-19 உத� ஹாட்ைலன் (1-800-525-0127 அல் ல� 1-888-856-5816) ஐ அைழத்� #
அ�த்த�ம் .

ேம�ம் தகவல் க�க் �
வ�ைக தா�ங் கள் : COVIDVaccineWA.org அல் ல� DOH.WA.GOV/Coronavirus
அைழக்க�ம் : 1-800-525-0127, �ன் னர் # ஐ அ�த்த�ம் . ெமா� உத� �ைடக்�ற�.

த�ப் �� சமபங் ைக ேமம் ப�த்�தல்
மாநிலத்�ன் த�ப்��கள் �ைடக்காமல் ேபாகக்��ய ப��களில் , �ட்�ற் � ெசன் � த�ப்�� வழங் �ம்
ேசைவகள் ேகா�ட்-19 த�ப்��கைள வழங் ��ற�. இந்தச் ேசைவ�ன் ேநாக்கம் , �காதார சமபங் � மற் �ம்
ேகா�ட்-19 த�ப்�� அ�கைல ேமம் ப�த்�வதா�ம் :
•
•
•

�ட்ைட �ட்� ெவளிேயறேவா, வரிைச�ல் நிற் கேவா, எந்த �ரமாக இ�ந்தா�ம் நடக்கேவா
��யாதவர்க�க்�.
உடல் அல் ல� அ��சார் �ைறபா�கைள அ�ப�ப்பவர்க�க்�
அ�கைல ெபற��யாமல் கட்�ப்ப�த்�ம் மனநல நிைலைமகள் உள் ளவர்க�க்�.

த�ப்�� பாைலவனங் கள் என அைழக்கப்ப�ம் மாநிலத்�ன் ப��களில் �காதார சமபங் ைக ேமம் ப�த்த,
�ட்�ற் � ெசன் � வழங் கப்ப�ம் த�ப்��கள் உத��ன் றன. �ன் வ�வனவற் �ல் ஒன் � உண்ைமயாக
இ�க்�ம் ேபா� த�ப்�� பாைலவனங் கள் ஏற் ப��ன் றன:
•
•
•

த�ப்�� ேபாட்�க்ெகாள் வதற் கான இடங் கள் இல் லாதேபா�.
த�ப்�� வழங் �ம் �காதார வழங் �நர்கள் இல் லாதேபா�.
���யல் ப�� மற் �ம் தற் ேபா�ள் ள மக்கள் ெதாைகக்� ேசைவ ெசய் ய �ல வழங் �நர்கள்
மட்�ேம இ�க்�ம் ேபா�

ெபா�மக்க�க்கான த�ப்�� ேசைவகள் �ைடக்காமல் ேபாகலாம் அல் ல� இந்த இடங் கைள அ��வ�
க�னமாக இ�க்கலாம் . �ட்�ற் � ெசன் � த�ப்�� வழங் �ம் ேசைவயான� மாநிலத்�ன் ���யல் மற் �ம்
ெதாைல�ரப் ப��கைள அைடவதற் � �க�ம் க�னமான ப��களில் வா�ம் ேபா� அ�க்க� ஏற் ப�ம்
அ�கல் �க்கல் கைள நீ க்��ற�.
ெமாைபல் த�ப்�� ேசைவகள் மக்கள் தங் கள் ��களில் ேநர�யாக உ�ர்காக்�ம் த�ப்��க்கான
அ�கைல வழங் க உத��ன் றன. இந்தச் ேசைவயான� அ�க ச�க பா�ப்�க் ���ட்ைடக் ெகாண்ட
ப��களில் ேநர�யாக கவனம் ெச�த்��ற�, இ� சாத்�யமான �காதார ஏற் றத்தாழ் �கைளக் ��க்�ற�.
மக்கள் வா�ங் டன் மாநிலத்�ல் எங் � வாழ் ந்தா�ம் கணக்ெக�ப்� �லம் த�ப்��ையக் ேகாரலாம் .
ேகா�ட்-19 த�ப் ��க்� அப் பால் �ட்�ல் இ�ந் தப�ேய �ைடக்கக்��ய �ற ேசைவகள் உள் ளனவா?
தற் சச
் மயம் , ெமாைபல் ெச��யர் ��க்கள் ேகா�ட்-19 ேநாய் த்த�ப்� ம�ந்�க�க்� மட்�ேம
த�ப்��ைய வழங் க ���ம் . காய் ச்ச�க்கான த�ப்�� மற் �ம் ஆய் வகத்�ல் இரத்தம் எ�ப்ப� ேபான் ற
�ற சாத்�யமான ேசைவகள் இந்த ேநரத்�ல் �ைடக்க�ல் ைல.
ேகா�ட்-19 இனால் மரணம் ஏற் ப�வ� மற் �ம் ம�த்�வமைன�ல் அ�ம�க்கப்பட ேவண்�ய �கப்ெபரிய
ஆபத்�ல் இ�க்�ம் மக்கள் ெதாைகக்� �காதார சமபங் �கைள ேமம் ப�த்த ெமாைபல் �� ேசைவ உள் ள�.
இன் ேற ேகா�ட்-19 த�ப்��ைய ெபற ேவண்�யவர்க�க்கான கணக்ெக�ப்ைப ��க்க �யற் �க்க�ம் .
ேகாரிக்ைகையச் சமர்ப்�த்த �ற� நான் என்ன எ�ர்பார்க்க ���ம் ?
DOH வாராந்�ர ேகாரிக்ைகப் ப�வங் கைளச் ேசகரித்�, அவற் ைற உரிய இடத்�ற் � ெகாண்� ேசர்க்க�ம்
மற் �ம் நடவ�க்ைக எ�ப்பதற் காக�ம் ����ப்பாளரின் உள் �ர் �காதார அ�கார வரம் �ற் �
அ�ப்��ற�. உள் �ர் �காதார அ�வலக ஊ�யர்கள் ெமாைபல் ேநாய் த்த�ப்� ��ைவ அ��வார்கள் .
உள் �ர் �காதாரப் பணியாளர்களால் �ட்�ேலேய இ�ப்பவர்க�க்� த�ப்��கைள ஒ�ங் �ைணத்�
வழங் க ��யா�ட்டால் , அவர்கள் இதற் � உத�வதற் காக DOH உடன் ஒ�ங் �ைணவார்கள் .
எந்தெவா� ெமா�ெபயர்ப்�த் ேதைவகைள�ம் ஆதரிக்க உள் �ர் ெமா��ல் உத� �ைடக்�ற�. ஒ�
உள் �ர் ெபா� �காதார அ�வலகம் உதவ ��ய�ல் ைல என் றால் , அந்த அ�வலகம் DOH இன் உத�ையக்
ேகாரலாம் . ெமாைபல் ேநாய் த்த�ப்�க் ��வான�, �ட்�ேலேய இ�ப்பவர்க�க்� இலவச ேகா�ட்-19
த�ப்�� ேசைவையத் �ட்ட�ட, ேகாரிக்ைகயாள�டன் ெதாடர்� ெகாள் �ம் .
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இந்த ஆவணத்ைத ேவெறா� வ�வத்�ல் ேகார, 1-800-525-0127 ஐ அைழக்க�ம் .
கா� ேகளாேதார் அல் ல� ேகள் �றன் �ைறபா� உள் ள வா�க்ைகயாளர்கள் ,
தய�ெசய் � 711 (Washington Relay) ஐ அைழக்க�ம் அல் ல� civil.rights@doh.wa.gov க்�
�ன் னஞ் சல் அ�ப்ப�ம் .

