
మీకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అంద ంచేవారు మీకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సేవలను అంద ంచేవారికి కాల్ చేయండి లేదా
ఆన్ల ైన్ దాారా అపాయంట్మ ంట్ను తీసుక ండి

కమ్యయనిటీ హెల్్ కిినికలు మ్ా వ ైబస ైట్ను సందరిశంచండ:ి vaccinelocator.doh.wa.gov/

లేదా 1-800-525-0127కి కాల్ చేస,ి #ను నొకకండ.ి 
భాషాపరమ ైన సహాయం అందుబాటులో ఉంద .స్ాా నిక మ్ందుల షాపులు

తారసపడే లేదా మొబ ైల్ కిినికలు
ఇద మ్ారుత ండవచుు. ఆ కిినిక గ్ురించి మీరు మిత ు లు లేదా
కమ్యయనిటీ సభ్ుయలు ఒకరి దాారా లేదా స్ో షల్ మీడియా దాారా
విని వుండవచుు. స ైన్ అప్ చేయడం ఎలాగో వారిని అడగ్ండ.ి

Pfizer-BioNTech
6 న లలు-4 ఏళి్వాళి్కు: 3 డో సులు, 1 డో సు తీసుకునన 21 
రోజుల తరాాత, 2 డో సు తీసుకునన 56 రోజుల తరాాత
5 ఏళ్లి ఆ ప ైబడినవాళి్కు: 21 రోజుల వయవధ తో 2 డో సులు

Moderna 6 న లలు ఆ ప ైబడినవాళి్కు: 2 డో స్లు, 21 రోజుల వయవధ తో

Novavax 12 ఏళ్లి ఆ ప ైబడినవాళి్కు: 2 డో సులు, 21 రోజుల
వయవధ తో

Johnson & Johnson 18 ఏళ్లి ఆ ప ైబడినవాళి్కు: 1 డో సు

కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్లు: తెలుసుక వలసినద ఏమిటి

ఎటువంటి ఖరుు లేకుండానే మీకు వాయకిిన్
వేస్ా్ రు. మీకు ఛారజీ విధ ంచకూడదు లేదా
బిలుి చేయకూడదు.

స్ామ్యహిక వాయకిినేషన్ క ందుా లకు, 
మీరు వాషింగ్టన్ రాషట రంలో
నివసిసు్ నానరని లేదా పని
చేసు్ నానరని తెలిపే దేనిన ైనా తీసుకుని
రావలసి ఉంటుంద .
మిమ్మలిన ద గ్ువ వాటి క సం
అడగ్వచుు, అయత,ే మీరు వాటనిి
వారికి ఇవావలసిన అవసరం లేదు:
• గ్ురి్ంపు
• భీమ్ా కార్్డ
• స్ామ్ాజిక భ్దుతా నంబర్డ

కొనిన వాయకిిన్లు 2-3 మోతాదులు తీసుక వలసినవి. 
మీరు అధ క రక్షణను ప ందడం క సం పూరి్గా వాయకిిన్లను
వేయంచుకునన తరువాత ర ండు వారాల సమ్యం
పడుత ంద . కొంతమ్ంద కి 1-2 బయసట ర్డ డో సులు అవసరం.
అధ క సమ్ాచారం క సం దయచేసి COVID-19 వాయకిిన్
బయసట ర్డ డో సులు సందరిశంచండి.

మర ింత సమాచారిం కోసిం
సిందర శించిండ:ి COVIDVaccineWA.org లేదా DOH.WA.GOV/Coronavirus
కయల్ చేయిండి: 1-800-525-0127, తరువ్యత #ను చేయిండి భాషాపరమ నై సహాయం అందుబాటులో
ఉంద .

వ్యాకసిన్ వ్ేయించుకోడానికస మీరు అమెర కయ పౌరుల ై
ఉిండవలసిన అవసరిం లేదు. వ్యరు ఇమ్మిగ్రేషన్సిితిని
అడగరు. 
వాకసిగతమెైన డేటాను ప్రజారోగాప్రమెైన ప్రయోజనజలాల కోసిం
మాతరమే ఉప్యోజనగ్ ించడిం జరుగుత ింది.

లేను ఎక్కడ వ్యాకసిన్
వ్ేయించుకోగలుగుతాను?

లేను అపయయింట్మెింట్
తీసుకోగలిగ్రది ఎలా?

లేను లా వ్యాకసిన్ అపయయింట్మెింట్క్ు ఏమ్మ తీసుక్ుని
రయవ్యలి? వ్యాకసిన్క్ు ఎింత ఖరుు అవుత ింది?

లేను ర ిండవమోతాదును క్ూడా వ్ేయించుకోవడిం అవసరమా?

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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ఈ డాకుయమ ంట్ను మ్రో ఫారామట్లో అభ్యరిాంచడానికి, 1-800-525-0127కు కాల్ చేయండి. బధ రులు లేదా వినటం కషట ం
అయయయ వినియోగ్దారులు, దయచేసి 711 (Washington Relay) కు కాల్ చేయండి లేదా civil.rights@doh.wa.gov కు
ఇమ యల్ చేయండ.ి

మీకు స ైడ్ ఎఫ కట్ కలిగ అవకాశం ఉంద . స్ాధారణంగా అవి
ఒకట్ుండు రోజులు మ్ాతుమే ఉంటాయ.

ఒక డో సు ఇచేు Johnson & Johnson (J&J) వాయకిిన్కు బదులు మేమ్ు
mRNA COVID-19 వాయకిిన్ (Pfizer-BioNTech లేదా Moderna) 

వాయకిిన్ను మేమ్ు సిఫారసు చేసు్ నానం.

J&J వాయకిినే కావాలనుకుంటే అద కూడా మీకు అందుబాటులో ఉంద . 
mRNA వాయకిిన్కు పుతాయమ్ానయంగా మీకు మ్రో ఎంపిక కావాలనుకుంటే
Novavax కూడా అందుబాటులో ఉంద . మీకునన ఎంపికల గ్ురించి మీ హెల్్
క ర్డ ప ు వ ైడర్డతో మ్ాటాి డండి.

వాయకిిన్ వేయంచుక వడం మీరు పని పుదేశంలో సురక్షితంగా
ఉండటానిక,ి మీరు తిరిగి మీ సేనహిత లను, 
కుటుంబానిన కలుసుకుని సమ్ావేశం కావడానికి
సహాయపడుత ంద .
క విడ్-19 వలన మీరు తీవు అనారోగాయనికి గ్ురయయయ, 
ఆసుపతిులో చేరవలసివచేు లేదా చనిపో యయ అవకాశం తకుకవ. 

క విడ్-19 వాయకిిన్ ఈ వాయధ కి వయతిర కమ ైన
రక్షణలను ప ంప ంద ంపజ సే విధంగా మీ శరజరానికి
శిక్షణను ఇచిు, దాని వలన మీరు జబుు
పడకుండా ఉంచుత ంద .

ఏమ్మ చేసుి ింది
కోవిడ్-19 వ్యాకసిన్?క్లిగ్ర దుష్రభావ్యలు ఏవి?

2 డో సుల వాయకిిన్ల విషయంలో, ర ండవ డో సును
వేయంచుకునన తరువాత స ైడ్ ఎఫ కట్ తీవుంగా ఉండవచుు.
మీకు ఏవ ైన అల రీిక రియాక్షన్లు వసే్ 911కి కాల్ చేయండ.ి 
మీకు ఏవ ైన అల రీిక రియాక్షన్లు వసే్ నివేద ంచడానికి V-
safe కు స ైన్ అప్ చేయండ:ి vsafe.cdc.gov. 

Yes. అనిన వాయకిిన్లను పదుల వేల మిందిప ై పరజకి్షంచి చూశారు. 
వివిధ జాత ల పుజలకు, సూా లకాయం, మ్ధుమేహం, గ్ుండె
జబుులు, కాలేయ వాయధ , హెచ్ఐవి వంటి ఆరోగ్య సమ్సయలునన
వారికి కూడా ఇవి సురక్షితమ ైనవేనని అవి తెలిపాయ. 

ఈ వ్యాకసినుు అన్నీ సురక్షితమెైనవ్ేలా?

లేను వ్యాకసిన్ ఎిందుక్ు వ్ేయించుకోవ్యలి?ఒక్ వ్యాకసిన్ మ్మగతా వ్యటిక్ింట 
మించిదా?

?

మీ శరీరిం అింతటా:

• అలసట
• తల నొపిి
• కండరాల నొపిి
• చలి
• జారం
• వికారంగా అనిపించడం

మీక్ు ఇింజక్షన్ ఇచిున చేతిప ైన:

• నొపిి
• ఎరరబడటం
• వాపు రావడం

భ్దుతాపరమ ైన సమ్సయలు ఏవీ లేవని
నిరాా రించుక వడానికి Department of 
Health (ఆరోగ్య శాఖ) భ్దుతాపరమ ైన
నివేద కలను కరమ్ం తపికుండా తనిఖీ
చేసు్ ంటుంద .


