Ați primit cardul de vaccinare
COVID: cum procedați?
După ce faceți vaccinul împotriva COVID-19, veți primi un card de
vaccinare ca dovadă. Păstrați-l în siguranță! Păstrați-l la fel de bine
precum cardurile de credit, permisul de conducere sau pașaportul.
Cardul nu este doar un instrument de planificare a programărilor: este
o dovadă oficială de care s-ar putea să aveți nevoie pentru a călători,
a participa la evenimente și posibil pentru dozele de consolidare
ulterioare.
Numeroase companii din Washington acordă stimulente celor care prezintă dovada certificată de
vaccinare completă, precum reduceri, intrări gratuite sau locuri preferate la evenimente. Păstrați
cardul de vaccinare în siguranță pentru a putea beneficia de aceste oferte speciale.

Iată câteva recomandări utile privind manevrarea
cardului de vaccinare:
•
•
•

•
•

•

PĂSTRAȚI cardul de vaccinare între dozele de vaccin și ulterior.
FOTOGRAFIAȚI cardul pe față și pe verso pentru a avea la îndemână o
copie digitală. Trimiteți-o pe adresa dvs. de e-mail, creați un album sau
adăugați un hashtag la fotografie pentru a o găsi cu ușurință.
FACEȚI o copie xerox pe care să o aveți la dvs.

NU aruncați și nu pierdeți cardul!
NU postați un selfie online cu cardul de vaccinare. În schimb, luați un
selfie și folosiți stickerele noastre digitale (numai engleză), pe care le
găsiți căutând după #vaccinateWA sau #wadoh! Nu uitați să utilizați
hashtagul @WADeptHealth.
NU laminați cardul original. Puteți să laminați o copie xerox pe care să o
aveți la dvs.

Ce se întâmplă dacă nu mai aveți
cardul de vaccinare furnizat de Center
for Disease Control and Prevention
(CDC, Centrul pentru controlul și
prevenirea bolilor)?
Nu vă faceți griji dacă ați rătăcit sau ați pierdut cardul! Puteți
descărca online în mod gratuit dovada oficială, certificată a
efectuării vaccinului împotriva COVID-19. Website-ul MyIR este
calea oficială unde puteți accesa dovada de vaccinare în statul
Washington. Pentru a obține o copie, accesați
www.MyIRmobile.com și înregistrați-vă gratuit. Dacă dețineți deja
un cont MyIR, sunteți pregătit!
*Rețineți că verificarea fișei dvs. în MyIR poate să dureze, iar în
prezent site-ul poate fi accesat numai în limba engleză.
Pentru asistență lingvistică sau pentru ajutor la accesarea fișei dvs.,
sunați la Office of Immunization and Child Profile (Biroul pentru
imunizare și profilul copilului) al Statului Washington în timpul
programului de lucru la 360-236-3595 sau trimiteți un e-mail la
waiisrecords@doh.wa.gov.
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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.

