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Щоб отримати цей документ в іншому форматі, зателефонуйте на номер 1-800-525-0127. Якщо ви маєте 
вади слуху, зателефонуйте на номер 711 (Washington Relay) або надішліть листа на адресу електронної 
пошти civil.rights@doh.wa.gov.

Ви отримали картку вакцинації від COVID.
Що з нею робити?

Після щеплення від COVID-19 на підтвердження вакцинації ви отримаєте 
спеціальну картку. Зберігайте її в надійному місці! До картки вакцинації слід 
ставитися, як до кредитних карток, водійського посвідчення або паспорта. 
Ваша картка – це не просто нагадування, це офіційний документ, який вам 
може знадобитися під час подорожей, відвідування заходів і, можливо, для 
ревакцинації в майбутньому.

Багато підприємств у штаті Вашингтон зараз заохочують співробітників, які надають підтвердження повної 
вакцинації, пропонуючи знижки, безкоштовні подарунки, кращі місця на заходах тощо. Зберігайте 

свою картку вакцинації, щоб ви могли скористатися спеціальними пропозиціями.

Ось кілька корисних порад, що робити з карткою 
вакцинації.

• СЛІД зберігати картку вакцинації до отримання другої дози вакцини та після 
цього.

• СЛІД сфотографувати картку з обох боків, щоб цифрова копія була завжди 
під рукою. Подбайте про те, щоб відправити собі копію на електронну 
адресу, створити окремий альбом або додати позначку до фотографій, – 
тоді копії легко знайти.

• СЛІД зробити ксерокопію, щоб носити її завжди з собою.

• НЕ СЛІД викидати або губити картку!
• НЕ СЛІД  розміщати селфі зі своєю карткою вакцинації в Інтернеті. Натомість 

розмістіть селфі з нашими цифровими наклейками (доступно тільки 
англійською), які можна знайти за хештегом #vaccinateWA або #wadoh! 
Обов’язково додайте позначку @WADeptHealth.

• НЕ СЛІД ламінувати оригінал картки. Можна ламінувати ксерокопію, щоб 
носити з собою.

Що трапиться, якщо ваша картка 
вакцинації, надана Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC, Центри контролю і 
профілактики захворювань), загубилася?

Якщо ви не можете знайти або втратили свою картку, не хвилюйтеся! 
Ви можете безкоштовно отримати офіційне підтвердження 
вакцинації від COVID-19 в Інтернеті. Сайт MyIR – це офіційна 
державна платформа доступу до бази доказів проходження 
вакцинації в штаті Вашингтон. Щоб отримати копію підтвердження, 
зайдіть на сайт www.MyIRMobile.com або wa.MyIR.net і 
зареєструйтеся безкоштовно. Якщо у вас є обліковий запис MyIR, то 
все вже готово!

* Зверніть увагу, що перевірка ваших даних через платформу MyIR 
може зайняти певний час, і наразі сайт доступний тільки англійською 
мовою.

Щоб отримати послуги перекладача або додаткову допомогу в 
одержанні документів, ви можете зателефонувати до Office of 
Immunization and Child Profile (Управління з імунізації та питань 
здоров’я дітей) штату Вашингтон у робочі години на номер 
360-236-3595 або звернутися на електронну пошту 
waiisrecords@doh.wa.gov.


