การฉีดวัคซีนป้ องกันและวัคซีนเข็มกระตุ้นสําหรับโควิด-19 ทีบ่ ้านช่วยเพิ่มการเข้าถึงและความเท่าเทียมด้านสุขภาพ
ประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ของผูพ้ กั อาศัยในรัฐวอชิงตันยังไม่ได้รบั การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างครบถ้วน
ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการฉีดวัคซีนช่วยป้องกันไวรัส โดยจะลดโอกาสการเกิดโรคร้ายแรงและการเสียชีวิตในกรณีที่คณ
ุ ได้รบั เชือ้ ไวรัส
และช่วยลดการเข้ารักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับไวรัส
การได้รบั วัคซีนตามจํานวนเบือ้ งต้นและวัคซีนเข็มกระตุน้ มีความสําคัญต่อการช่วยรักษาการตอบสนองทางภูมิคมุ้ กันของคุณต่อไวรัสโควิด-19
สายพันธุใ์ หม่ คําแนะนําปั จจุบนั สําหรับวัคซีนกระตุน้ แสดงอยู่ในแผนภูมิดา้ นล่าง
วัคซีนที่ได้รบั ครบถ้วนตามจํานวนเบือ้ งต้
น

อายุที่ได้รบั อนุญาตสําหรับวัคซีนเข็มกระตุ้
น

ช่วงเวลาที่ควรเว้นรอระหว่างโดสหลั
ก (ซึ่งรวมถึงโดสเสริม หากเกี่ยวข้อง)
กับเข็มกระตุน้

จํานวนโด
ส

Pfizer-BioNTech

มากกว่าหรือเท่ากับ 12 ปี

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เดือน

1

Moderna

มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี

มากกว่าหรือเท่ากับ 5 เดือน

1

Janssen

มากกว่าหรือเท่ากับ 18 ปี

มากกว่าหรือเท่ากับ 2 เดือน

1

ช่วยป้องกันตนเองและผูท้ ี่ยงั ไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ ผูป้ ่ วยติดบ้านจํานวนมากพึ่งพาผูอ้ ื่นเพื่อช่วยจัดหาข้าวของที่จาํ เป็ นในชีวิตประจําวัน
โดยมีคนอื่นๆ เข้ามาเยี่ยมที่บา้ นเป็ นประจํา พวกเขายังคงเสี่ยงที่จะได้รบั เชือ้ จากผูอ้ ื่นที่อาจไม่ได้รบั การฉีดวัคซีน
หรือได้รบั เชือ้ จากชุมชนโดยไม่รูต้ วั
หากคุณหรือคนรู ้จักเป็ นผูป้ ่ วยติดบ้านและต้องการวัคซีนป้ องกันโควิด-19 หรือวัคซีนเข็มกระตุ้น
โปรดแจ้งความจํานงในวันนีโ้ ดยใช้ตัวเลือกด้านล่าง
• โทรติดต่อสถานพยาบาลในพืน้ ที่ของคุณเพื่อขอรับบริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้าน
• โทรติดต่อสายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านโควิด-19 ของรัฐเพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการบริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้าน กด 1-800-525-0127
หรือ 1-888-856-5816 จากนัน้ กด # มีบริการให้ความช่วยเหลือด้านภาษา
• กรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ที่ลิงก์ดา้ นล่างเพื่อติดต่อทีมวัคซีนเคลือ่ นที่ของเคาน์ตแี ้ ละ/หรือรัฐ
ซึ่งจะสามารถจัดหาหรือจัดเตรียมบริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านได้
ลิงก์แบบสํารวจคําขอรับวัคซีนที่บา้ นของ Department of Health (DOH, กรมอนามัย): https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (ภาษาอังกฤษ)
หากคุณมีคาํ ถามเกี่ยวกับบริการนี ้ โปรดส่งอีเมลไปที่: covid.vaccine@doh.wa.gov
ความเป็ นมาของโปรแกรม
Department of Health (DOH, กรมอนามัย) เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านในเดือนมีนาคม 2021
แบบสํารวจความต้องการวัคซีนที่บา้ นของ DOH (ภาษาอังกฤษ) ครอบคลุม 39 เคาน์ตที ้ ่วั รัฐวอชิงตัน
ผูใ้ ห้บริการวัคซีนในพืน้ ที่ยงั คงขยายการเข้าถึงในเชิงรุกและบริการเพื่อส่งมอบวัคซีนพืน้ ฐานและวัคซีนเข็มกระตุน้ แก่ผทู้ ี่ตอ้ งการ
คุณสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านในภาษาอื่นได้โดยโทรไปทีส่ ายด่วนให้ความช่วยเหลือด้านโควิด-19 (โทร 1-800-525-0127 หรือ
1-888-856-5816) จากนัน้ กด # เพื่อขอความช่วยเหลือด้านภาษา
ข้อมูลเพิ่มเติม
เยีย่ มชม: COVIDVaccineWA.org หรือ DOH.WA.GOV/Coronavirus
โทร: 1-800-525-0127 จากนัน้ กด # มีบริการความช่วยเหลือด้านภาษา

การพัฒนาความเท่าเทียมในการเข้าถึงวัคซีน
บริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านจะจัดสรรวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในพืน้ ที่ของรัฐที่วคั ซีนอาจเข้าไม่ถึง
วัตถุประสงค์ของบริการนีค้ อื การพัฒนาความเท่าเทียมด้านสุขภาพและการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19
สําหรับผูท้ ี่อาจตกอยู่ในสถานการณ์ดงั ต่อไปนี ้
•

ไม่สามารถออกจากบ้าน ยืนต่อแถว หรือเดินระยะไกลได้

•

เป็ นผูท้ ี่มีความพิการทางร่างกายหรือทางสติปัญญา

•

เป็ นผูท้ ี่ประสบภาวะสุขภาพจิตที่มีการเข้าถึงจํากัด

วัคซีนสําหรับผูป้ ่ วยติดบ้านช่วยให้เกิดความเท่าเทียมด้านสุขภาพในพืน้ ที่ของรัฐที่เรียกว่าพืน้ ที่ที่วคั ซีนเข้าถึงยาก (vaccine deserts)
พืน้ ที่ที่วคั ซีนเข้าถึงยากจะมีคณ
ุ สมบัตดิ งั ต่อไปนีอ้ ย่างน้อยหนึ่งข้อ
•

ไม่มีสถานที่ฉีดวัคซีน

•

ไม่มีผใู้ ห้บริการด้านสุขภาพให้วคั ซีน

•

มีผใู้ ห้บริการเพียงไม่ก่รี ายที่ให้บริการในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์และประชากรที่มอี ยู่

บริการฉีดวัคซีนสําหรับประชาชนอาจไม่พร้อมให้บริการหรือเข้าถึงได้ยากขึน้ ในสถานที่เหล่านี ้
บริการฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านช่วยขจัดปั ญหาการเข้าถึงที่มกั พบเมื่ออาศัยอยู่ในพืน้ ที่ทางภูมิศาสตร์และห่างไกลของรัฐที่ยากต่อการเข้าถึง
บริการวัคซีนเคลื่อนที่ช่วยให้ผคู้ นเข้าถึงวัคซีนช่วยชีวิตได้โดยตรงที่บา้ น และมุ่งเน้นพืน้ ที่ต่างๆ ที่ทราบว่ามีดชั นีความเปราะบางทางสังคมสูง
ซึ่งบ่งชีถ้ ึงความไม่เท่าเทียมกันทางสุขภาพที่อาจเกิดขึน้
ประชาชนสามารถแจ้งความจํานงขอรับวัคซีนผ่านแบบสํารวจได้ไม่วา่ พวกเขาจะอยู่ที่ใดในรัฐวอชิงตัน
มีบริการอื่นๆ ทีบ่ ้านนอกเหนือจากวัคซีนโควิด-19 หรือไม่
ปัจจุบนั ทีมพยาบาลเคลื่อนที่สามารถให้บริการวัคซีนสําหรับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เท่านัน้ วัคซีนไข้หวัดใหญ่และบริการอื่นๆ เช่น
การเจาะเลือดในห้องปฏิบตั ิการ ยังไม่พร้อมให้บริการในขณะนี ้
เรามีบริการทีมเคลื่อนที่เพื่อช่วยพัฒนาความเท่าเทียมด้านสุขภาพสําหรับประชากรที่มีความเสี่ยงสูงสุดต่อการเสียชีวิต
และการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเนื่องจากโควิด-19 คุณควรทําแบบสํารวจให้ผทู้ ี่จาํ เป็ นต้องเข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในวันนี ้
จะเกิดอะไรขึน้ หลังจากทีฉ่ ันส่งแบบสํารวจ
DOH
จะรวบรวมแบบฟอร์มคําขอทุกสัปดาห์และส่งไปยังพืน้ ที่รบั ผิดชอบด้านสุขภาพในท้องถิ่นของผูอ้ ยู่อาศัยเพื่อการเข้าถึงในเชิงรุกและการดําเนินการ
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุขในพืน้ ที่จะติดต่อทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนที่
หากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพืน้ ที่ไม่สามารถประสานงานเพื่อฉีดวัคซีนแก่ผปู้ ่ วยติดบ้านได้ ก็จะประสานงานกับ DOH เพื่อให้ความช่วยเหลือ
มีความช่วยเหลือด้านภาษาระยะไกลเพื่อรองรับความต้องการในการแปลภาษา หากหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพืน้ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือได้
ทางหน่วยงานสามารถขอความช่วยเหลือจาก DOH ได้ ทีมฉีดวัคซีนเคลื่อนทีจ่ ะติดต่อกับผูแ้ จ้งความจํานงเพื่อนัดหมายบริการวัคซีนป้องกันโควิด19 ที่บา้ นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
DOH 821-169 March 2022 Thai
หากต้องการขอเอกสารนีใ้ นรูปแบบอื่น โปรดโทร 1-800-525-0127 สําหรับบุคคลที่หหู นวกหรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน โปรดโทร 711
(Washington Relay) หรืออีเมล civil.rights@doh.wa.gov

