ఇంట� వదద్ �� ���డ్-19 �ాయ్��స్��షన్ & బ�స్ట ర్ల� అ��్వన్స్ య���స్స్ & ��ల్త్ ఈ��్వట��� �ాయపడ���
�ా�ింగ్టన్ �ాష్ట � ��ా�ిత�ల�్ల సుమ�ర� 30 �ాతం మం�� ���డ్-19 ��రక� ప���త్�ా �ాయ్��స్న్ �సుక�నన్ట�
్ల �ా ప��గణ�ంచల�దు. �ాయ్��స్��షన్ ��ౖరస్

నుం� సంర��సత్ ుంద� �ేట� చూప���ం��. �క� ��ౖరస్ �� ���ే �వ్ర��న �ాయ్��, మరణం సంభ�ం�ే అవ�ా�ాలను �ాయ్��స్��షన్ త��గ్సత్ ుం��, అల���
��ౖరస్క� సంబం��ం�న ఆసుప�్రల� �ేర���న్ త��గ్ంచ����� �ాయపడ�త�ం��. ���డ్-19 ��తత్ ��్ట�
� న్ల �ర�దధ్ ం�ా � ��గ���ధక ప్ర�సప్ందన

�ా�ాడ���వ����� �ాయప�ేందుక� �ా్రథ�క �ాయ్��స్న్ �ీ��స్ల�, బ�స్ట ర్ల� �� ందడం మ�ఖయ్ం. ��గ�వ ��ర్్టల� బ�స్ట ర్ల ��రక� ప్రసత్ ుత �ి�ారసు
చూ�ించబ��ం��:

��ౖమ
� �� �ీ��స్ ��రక� �ాయ్��స్న్
ప�రత్ �ం��

�ాయ్��స్న్ బ�స్ట ర్ల ��రక�
అ��కృత వయసుస్

�వ�� ��ౖమ
� �� ���దు మధయ్
��ామం (వ��త్ం�ేటప�ప్డ�,

�ో స్ల సంఖయ్

అదనప� ���దు�� స�)
మ��య� బ�స్ట ర్ ���దు

Pfizer-BioNTech

≥ 12 సంవతస్�ాల�

≥ 5 ��లల�

1

Moderna

≥ 18 సంవతస్�ాల�

≥ 5 ��లల�

1

Janssen

≥ 18 సంవతస్�ాల�

≥ 2 ��లల�

1

�మ్మ�న్, అ�ే�ధం�ా �ాయ్��స్న్ �� ందల�� �ా��� సంర��ంచ����� �ాయపడం��. ��ల�మం�� గృ�����త వయ్క�త్ల�, �ా�� ����ా�� అవస�ాలక�,
��� �ా���ా �ా�� ఇంట��� వ�ే్చ ఇతర�ల��ౖ ఆ��రపడ��ర�. �ాయ్��స్న్ �సు��� ల��� �ె�యక�ం���� కమ�య్�ట� �ాయ్�ిత్ � అనుభ�ం�ే ఇతర�ల
��్వ�ా �ార� ��ౖరస్క� బ��రగ్తం అ��య్ ప్రమ�దం ఉం��.

�ర� ల��� �క� �ె��ిన ఎవ����� ఇంట� వదద్ �� ఉం��, ���డ్- �ాయ్��స్న్ ల��� బ�స్ట ర్ అవసర����ే, ��గ�వ ����్కనన్ ఏ�ై�� ఒక ఆపష్ న్ ��్వ�ా ����
అభయ్��ధ్ంచం��.

• ఇంట� వదద్ �ాయ్��స్��షన్ స��్వస్లను �� ంద����� � �ా్థ�క ఆ��గయ్ సంస్థ క� �ాల్ �ేయం��.
• �క� ఇంట� వదద్ �ాయ్��స్��షన్ స��్వస్ల అవసరం ఉంద� �ె�యజ�య����� ��్టట్ ���డ్-19 అ�ి�్ట న్
� స్ �ట్ల�ౖన్క� �ాల్ �ేయం��. 1-800-5250127 ల��� 1-888-856-5816క� �ాల్ �ే�ి, తర��ాత # ��్రస్ �ేయం��. ���ా ఇంటర్��్రట�షన్ లభయ్మవ���ం��!

• అందుబ�ట�ల� ఉనన్ ��ంట� మ��య�/ల��� గృ�����త �ాయ్��స్��షన్ ��వలను అం��ంచగల ల��� ఏ�ాప్ట� �ేయగల �ాష్ట � �బ�ౖల్ �ాయ్��స్న్
బృం��ల�� �మ్మ�న్ అనుసం���ంచ����� ��గ�వ �ంక్ �ే�ిన ఆన్ల�ౖన్ �����్టష
� న్ �ా�ా�న్ ప���త్ �ేయం��.

Department of Health(DOH, ���ార్్ట��ంట్ ఆఫ్ ��ల్త్) గృ�����త �ాయ్��స్న్ అభయ్రధ్న స��్వ �ంక్: https://redcap.link/WA_HomeBasedVax

(ఇం��్లష్)

ఈ స��్వస్ గ���ం� �క� ఏ��ౖ�� ప్రశన్ల� ఉనన్ట్ల ��ే, దయ�ే�ి ఇ���ల్ పంపం��: covid.vaccine@doh.wa.gov.
�� ్ర �ా�మ్ చ��త్ర
Department of Health(DOH, ���ార్్ట��ంట్ ఆఫ్ ��ల్త్) 2021, మ���్చల� ఇంట� వదద్ �ాయ్��స్��షన్� అం��ంచడం �ా్రరం�ం�ం��. DOH ఇంట� వదద్

�ాయ్��స్న్ అభయ్రధ్న స��్వ (ఇం��్లష్) �ా�ింగ్టన్ �ాష్ట ం� ల�� �తత్ ం 39 ��ంట�లను కవర్ �ేసత్ ుం��. అవసర���న �ా���� �ా్రథ�క ట��ాల� మ��య� బ�స్ట ర్

���దులను అం��ంచ����� ఏ��య� �ాయ్��స్��టర్ల� అవ�ట్ ��చ్ మ��య� ��వలను అం��సత్ ూ�� ఉ��న్ర�. గృ�����త �ాయ్��స్��షన్ స��్వస్లను

మ�ంత స��రం �సం
సంద�� ంచం�: COVIDVaccineWA.org �� DOH.WA.GOV/Coronavirus
�ల్ �యం�: 1-800-525-0127, త��త #� �యం� ��పర�న స�యం
అం���� ఉం�.

���డ్-19 అ�ి�్ట న్
� స్ �ట్ల�ౖన్క� �ాల్ �ేయడం ��్వ�ా అదనప� ��షల�్ల అభయ్��ధ్ంచవచు్చ (1-800-525-0127 ల��� 1-888-856-5816క� డయల్
�ేయం��), తర��ాత ���ా �ాయం ��రక� # ��్రస్ �ేయం��.
�ాయ్��స్న్ ఈ��్వట�� ��ర�గ�పరచడం
�ాయ్��స్న్ల� మ���ధం�ా లభయ్ం �ా� �ా్రం��ల�్ల ���డ్-19 �ాయ్��స్న్లను అం���త్ ా�. ఆ��గయ్ ఈ��్వట� మ��య� ���డ్-19 �ాయ్��స్న్ య���స్స్�
మ�ందుక� �సు��ళ్లడ�� ��వల ఉ�ేద్శయ్ం:
•

ఇంట�� ������ట్టల�క�� వడం, ల�ౖనుల� �లబడల�క�� వడం, ల��� �ాసత్ ంత దూరం న��� ��ళ్లల�క�� వడం.

•

�ా��రక ల��� ���ో పర���న ��ౖకలయ్తల� ఎదు��్కనడం

•

య���స్స్� ప���తం �ే�� మ�న�ిక ఆ��గయ్ ప���్థ త
ి �లను అనుభ�ంచడం.

�ాష్ట ం� ల� �ాయ్��స్న్ �ెజర్్ట� (�ాయ్��స్న్ ల�ంచ�) �ా్రం��ల�్ల ఆ��గయ్ సమ�నత్వం ప���గ� �ెంద����� గృ�����త �ాయ్��స్న్ల� �ాయపడ���. ��గ�వ
����్కనన్ ఏ�ై�� ఒకట� �ాసత్ వ���నప�ప్డ� �ాయ్��స్న్ల� ల�ంచవ�:
•

�ాయ్��స్న్ ల���షన్ల� ల�వ�.

•

�ాయ్��స్న్ ఇ�ే్చ ��ల్త్ ��ర్ �� ్ర ��ౖడర్ల� ల�ర�.

•

�����క �ా్రంతం మ��య� ప్రసత్ ుత జ����క� ��వలం��ంచ����� ��వలం ��ం�� మం�� �� ్ర ��ౖడర్ల� మ�త్ర�� లభయ్ం.

ప్రజల ��రక� �ాయ్��స్��షన్ స��్వస్ల� లభయ్ం �ావడం ల�దు ల��� ఈ ల���షన్లను య���స్స్ �ేసు��వడం కష్ట ం�ా ఉం��. గృ�����త �ాయ్��స్��షన్
స��్వస్ �ాష్ట ం� ల�� �����కం�ా �ేర���వడం మ��ంత ఇబ్బం���ా ఉం�ే మ��య� మ�ర�మ�ల �ా్రం��ల�్ల �వ�ిం�ే�ార� తరచు�ా ఎదు��్క��
య���స్స్ సమసయ్లను ��ల��సత్ ుం��.

వయ్క�త్ల �ా్రణ�లను �ా�ా�ే �ాయ్��స్న్� ��ర��ా ఇంట� వదద్ �� �� ంద����� �బ�ల్
ౖ �ాయ్��స్న్ స��్వస్ల� �ాయపడ���. ఈ స��్వస్ ��వయ్ ఆ��గయ్

అసమ�నతలను సూ�ం�ే అ��క �ామ��క దుర్బలత సూ�కను క��� ఉనన్ �ా్రం��ల�్ల ��ర��ా దృ�ి్ట ��డ�త�ం��. �ా�ింగ్టన్ �ాష్ట ం� ల� �ార� ఎక్కడ
�వ�ిసత్ ు��న్ర�� ����� సంబంధం ల�క�ం�� స��్వ ��్వ�ా ప్రజల� ఇమ�య్��జ
ౖ �షన్� అభయ్��ధ్ంచవచు్చ.

���డ్-19 �ాయ్��స్న్ �ాక�ం�� ఏ��ౖ�� ఇతర గృ�����త స��్వస్ల� లభయ్మవ�త���న్య�?
ప్రసత్ ుతం, �బ�ౖల్ నర�స్ ట�మ్ల� ���డ్-19 ఇమ�య్��ౖజ�షన్ల ��రక� ��వలం �ాయ్��స్న్� మ�త్ర�� అం��ంచవచు్చ. ��
్ల �ాయ్��స్న్ మ��య�
ప్ర�గ�ాల ప��కష్ల ��రక� రకత్ ం �సు��వడం వంట� ఇతర సం��వయ్ ��వల� ప్రసత్ ుతం లభయ్ం �ావడం ల�దు.

���డ్-19 వల్ల మరణం మ��య� ఆసుప�్రల� �ే�� ప్రమ�దం ఎక�్కవ�ా ఉనన్ట�
్ల �ా �ె��ిన జ���� ��రక� ఆ��గయ్ సమ�న��్వ�న్ ��ం�� ం��ంచడంల�
�ాయప�ేందుక� �బ�ౖల్ ట�మ్ స��్వస్ లభయ్మవ�త�ం��. ఇ�ా�� ���డ్-19 �ాయ్��స్న్ య���స్స్ అవసర���న వయ్��త్ ��రక� స��్వ� ప���త్ �ేయ���న్
దయ�ే�ి ప��గణనల��� �సు��ం��.

అభయ్రధ్న స�్మట్ �ే�ిన తర��ాత ��ను ఏ� ఆ�ంచవచు్చ?
DOH ప్ర��ారం అభయ్రధ్న �ా�ాలను కల�క్్ట �ే�ి, �ాట�� అవ�ట్��చ్ మ��య� య�కష్న్ ��రక� ��ా�ిత�ల �ా్థ�క ఆ��గయ్ సంస్థ లక� పంప�త�ం��.
�ా్థ�క ��ల్త్ ఆ�ీసు �ిబ్బం�� �బ�ౖల్ ఇమ�య్��ౖజ�షన్ ట�మ్� సంప్ర���త్ ార�. ఇంట� వదద్ �ాయ్��స్��షన్ ��రక� �ా్థ�క ��ౖదయ్ �ిబ్బం�� సమన్వయం
��రపల�క�� �నట్ల ��ే, �ార� స�� ర్్ట ��రక� DOH�� �� ఆ��్డ��ట్ �ే�త్ ార�.

ఏ��ౖ�� అను�ాద అవస�ాల ��రక� ���ట్ ల�ం��్వజ్ ల�ౖన్ అ�ి�్ట న్
� స్ లభయ్మవ���ం��. ఒక��ళ �ా్థ�క ప�్ల క్ ��ల్త్ ఆ�ీసు �ాయపడల�క�� �ే, DOH
నుం� ఆ�ీసు �ాయ��న్ అభయ్��ధ్ంచవచు్చ. �బ�ౖల్ ఇమ�య్��ౖజ�షన్ ట�మ్ ఉ�త హ� మ్ ఆ����త ���డ్-19 �ాయ్��స్న్ స��్వస్ ��డూయ్ల్ �ేయ�����
అభయ్��్థ� సంప్ర��సత్ ుం��.

DOH 821-169 March 2022 Telugu
ఈ ��� �ంట్� మ� ��� ట్� అభ� � �ంచ���, 1-800-525-0127� �ల్ �యం�.
బ��� �� �నటం కషం
� అ�� ���గ���, దయ�� 711 (Washington Relay) � �ల్
�యం� �� civil.rights@doh.wa.gov � ఇ��ల్ �యం�.

