
కోవిడ్-19 వాక్స్ కార్్డ / MyIR Mobile తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు 
వాక్స్ కార్్డ అంటే ఏమిటి? 
ఎ Vax Card (వాక్స్ కార్్డ) మీరు కోవిడ్-19 వాాకస్న్వేయించుకున్నట్టు  తెలిపే అధికారిక రికారు్ . వాాకస్న్వేయించుకునే 
సమయింలో, మీరు కోవిడ్-19 వాాకస్న్వేయించుకున్నతేద(ీల)న్ు, బర్ ిండ్న్ు తెలిపే ఒక కార్్డCenter for Disease Control and 
Prevention (CDC, సిడిస)ి న్ుిండి మీకు అింది ఉిండాలి. మీకు కార్్డ అిందకపోయనా లేదా దానిని పో గొట్టు కునాన, మీరు వాాకస్న్ 
వేయించుకున్నట్టు  నిరూపిించే ఇతర మారాా లు ఉనానయ (దిగువ ప్రశ్నలు, సమాధానాలన్ు చూడిండ)ి. 
 
వాాకస్న్వేయంచుకున్నటటు  తెలిపే అధకిారిక రికారడ్ గా వేటిని ప్రిగణసి్ాా రడ? 
 వాాకస్న్వేయించుకున్నట్టు  తెలిపే అధికారిక రికారు్ లుగా ప్రిగణ ించ ేవాట్ికస దిగువ తెలిపని్వి ఉదాహరణలు: 
 

• జీవితకాల వాాకస్ నేషన్ రికారు్ /CDC కోవిడ్-19 వాాక్స్ కార్్డ 
• వాషిింగున్ రాషు ర Immunization Information System (వాాకస్న్లు వేయడానికస సింబింధిించిన్ సమాచార 
వావసథ) పిరింట్అవుట్ 
• MyIR (ఇింగిిష్ మాతరమే) పిరింట్అవుట్ లేదా (స్రీన్ షాట్ లేదా వాాకస్ నేషన్ సిథతికస సింబింధిించిన్ సరిుఫికేట్) 
• My IR మొబ ైల్ (ఇింగిిష్ మాతరమే) కోవిడ్-19 వాాకస్న్  వేయించుకున్నట్టు  తెలిపే సరిుఫికేట్ 
• మీకు వ ైదాసేవలు అిందిచవేారు జారీచేసని్ ధృవీకృత ఎలకుాా నిక్స మెడికల్ రికార్్డ పిరింట్అవుట్ 

 
మీ కోసిం మీరు మీ స ింత వాాక్స్ కారు్ న్ు తయారు చసేుకోలేరు, ఎిందుకింట్ే దానిని అధికారిక రికారు్ గా అింగీకరిించరు. వాాకస్న్ 
వేయించుకునే సమయింలో మీకు వ ైదాసవేలు అిందచిేవారి దాారా లేదా ప ైన్ జాబితా చేసిన్ MyIR సవేా పో రుల్్ దాారా ప ిందని్ 
ధృవీకృత మెడికల్ డాకుామెింటి్తో మాతరమే అధికారిక రికారు్ లన్ు సరిపో లిి చూసాా రు. 
 
నా వాక్స్ కార్్డన్ు భద్రప్రచుకోవడం ఎలా? 
మీరు మీ వాాక్స్ కార్్డన్ు సురక్షతి ప్రదేశ్ింలో ఉించుకోవాలి! దీనిని మీ జన్న్ ధృవీకరణ ప్తరిం లేదా పాస్పో ర్డు లాగానే 
భ్విించిండి. మీరు దాని ఫ ట్ోన్ు తీసుకోవచుి, ఫో ట్ోకాప్ని తయారు చేసుకోవచుి, దాని కాప్ని లామినేట్ చేసుకోవచుి (అసలు 
దానిని కాదు) లేదా దాని కాప్లు మీకు అిందుబ్ట్టలో ఉనానయని నిరాా రిించుకోవడానికస ఇతర చరాలన్ు తీసుకోవచుి. 
 
మీ వాాక్స్ కార్్డతో సకరమింగా వావహరిించడానికస సింబింధిించిన్ మరినిన చిట్్ాల కోసిం, మీరు దీనిని మీ కుట్టింబింతో, 
సేనహితులతో షేర్డ చేసుకోవచుి. మీ భ్షలోని ఫ లియర్డ కోసిం ఇకాడ కసిక్స చేయిండి: (ప్రసుా తిం అిందుబ్ట్టలో ఉన్నవి ఇింగిిష్, 
సాానిష్). 
 
నేన్ు నా వాక్స్ కార్్డన్ు ఎంద్ుకు భద్రప్రచుకోవాలి? 
మీరు కోవిడ్-19 న్ుించి రక్షణ కోసిం వాాకస్న్ వేయించుకున్నట్టు  రుజువున్ు చూప్డానికస ఉన్న సులువ ైన్ మారాిం మీ వాక్స్ కార్్డ. 
మీరు ప్రయాణాలు చేయగలగడానికస, కొనిన కారాకరమాలకు హాజరు కావడానికస, భవిషాతుా లో బూసుర్డ డోస్లకు సింబింధిించిన్ 
సమాచారానిన జోడిించడిం సాధాిం కావడానికస మీరు వాాకస్న్ వేయించుకున్నట్టు  తెలిపే రుజువున్ు చూప్డిం అవసరిం కావచుి. 
 
వాషిింగున్లోని చాలా వాాపార సింసథలు ఇప్ుాడు ప్ూరాి వాాకస్నేషన్ జరిగిిందని ధృవీకరిించే రుజువున్ు చూపే వారికస 
పోర తా్హకాలన్ు కూడా అిందిసుా నానయ. డిస్ాింట్టి , ఉచిత బహుమతులు లేదా కారాకరమాలలో కూరుినే ఏరాాటి్కు సింబింధిించి 
పరా ధాన్ాిం వింట్విి వీట్ిలో ఉిండవచుి. 

https://wa.myir.net/login/
https://myirmobile.com/
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer.pdf
https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/348-809-COVIDVaxCardFlyer-Spanish.pdf


వాాకస్న్వేయంచుకునే సమయంలో నాకు వాక్స్ కార్్డన్ు ఇవవకపో తే నేన్ు ఏం చేయలి? 
మీరు కోవిడ్-19 వాాకస్న్(లు) వేయించుకునే సమయింలో మీకు వాక్స్ కార్్డ ఇవాకపో తే, మీకు వాాకస్న్ సవేలన్ు 
అిందిించిన్వారిని మీరు కాింట్్క్సు చేయవచుి. మీరు కోవిడ్-19 వాాకస్ న్రికారు్ లన్ు ఆన్ల ైన్లో www.MyIRMobile.com (ఇింగిిష్ 
మాతరమే) న్ుిండి అిందుబ్ట్టలోకస తెచుికుని, ఉచిత ఖాతాన్ు ఏరాాట్ట చేసుకోవడిం కూడా చేయవచుి. 
 
నేన్ు నా వాక్స్ కార్్డన్ు పో గొటటు కుంటే ఏం చేయలి? 
మీరు మీ వాక్స్ కార్్డన్ు పో గొట్టు కుింట్ే, మీకు వాాకస్న్ సవేలన్ు అిందిించిన్ వారి దాారా లేదా www.MyIRMobile.com (ఇింగిిష్ 
మాతరమే) వదద  ఖాతా కోసిం స ైన్ అప్ చేయడిం దాారా కోవిడ్-19 వాాకస్న్ వేయించుకున్నట్టు  అధికారికమైెన్ రుజువున్ు మీరు 
ప ిందగలుగుతారు. 
 
MyIR Mobile అంటే ఏమిటి? 
MyIR Mobile అనేది ఇింట్రననట్ ఆధారిత పో రుల్, ఇది ప్రజలకు తమ రాషు ర అధికారిక వాాకస్నేషన్ రికారు్ లన్ు అిందిసుా ింది. 
www.MyIRMobile.com వదద (ఇింగిిష్ మాతరమే) మీరు ఉచితింగా ఖాతాన్ు తెరవవచుి. 
 
MyIR Mobile ప్రసుా తిం ఇింగిిష్ భ్షకు మాతరమే ప్రిమితమైెిందనే విషయానిన దృషిులో ఉించుకోిండి. భ్షాప్రమైెన్ సహాయిం 
కోసిం లేదా మీ రికారు్ లన్ు ప ిందడానికస అదన్ప్ు సహాయిం కోసిం, మీరు వాషిింగున్ రాషు ర Office of Immunization and Child 
Profile (ఆఫ్స్ ఆఫ్ ఇముాన ైజేషన్ అిండ్ చెైల్్ ప ర ఫ ైల్) కారాాలయానికస దాని ప్నివేళలలో (360) 236-3595 కు కాల్ చయేడిం 
లేదా waiisrecords@doh.wa.gov కు ఇమెయల్ చేసి కాింట్్క్సు చయేడిం కూడా చేయవచుి. 
 
నేన్ు నా పలిలల కోవిడ్-19 వాాకస్ న్ రికారడ్ న్ు ఎలా ప ంద్గలుగుతాన్ు? 
మీ పిలిలు వారు వాాకస్న్ వేయించుకున్నప్ుాడు వారి స ింత CDC వాక్స్ కారు్ ు ప ింది ఉింట్్రు. మీరు మీ స ింత కార్్డన్ు 
భదరప్రచుకున్నట్టు గానే వారి వాక్స్ కార్్డన్ు కూడా భదరప్రచడిం మించిది. ప ైన్ ఇచిిన్ భదరప్రచడానికస ఉన్న అవకాశాల 
జాబితాన్ు చూడిండి. 
 
 మీ పిలిలకు వారి CDC వాక్స్ కార్్డ లేకపో తే, మీరు వారి శిశు వ దైుాల న్ుిండి లేదా వాాకస్న్న్ు అిందిించేవారి న్ుిండి దాని 
అధికారికమైెన్ కాప్ని ప ిందవచుి. www.MyIRMobile.com (ఇింగిిష్ మాతరమే) వదద  మీరు కుట్టింబ ఖాతాన్ు కూడా ఏరాాట్ట 
చేసుకోవచుి. 
 
నేన్ు వాషింగున్ రాష్టాు ా నికస వలెుప్ల వాాకస్న్వేయంచుకుంటే ఎలా? 
మీరు వాషిింగున్ రాషు రింలో వాాకస్న్ వేయించుకోకపో తే, మీ వాాకస్నషేన్ రికారు్ లు MyIR Mobile లో ప్రతిబిింబిించకపో వచుి. 
దయచేసి మీ కోవిడ్-19 వాాకస్ నేషన్కు సింబింధిించిన్ CDC వాక్స్ కార్్డలేదా మీకు ఆరోగాప్రమైెన్ సవేలన్ు అిందిించేవారు 
ఇచిిన్ ఇతర ధృవీకృత రికారు్ ల వింట్ి ఇతర ధృవీకృత రుజువులు మీ వదద ఉనానయని నిరాారిించుకోిండి. 
 
మీరు వాాకస్న్ వేయించుకున్నది అమెరికాలో కాకపో తే, దయచసేి మీ వాాకస్న్ వేయించుకున్న దేశ్ిం న్ుిండి మీకు వాాకస్న్ 
వేసిన్ట్టి  తెలిపే అధికారిక రుజువున్ు తీసుకుని మీ వదద ఉించుకోిండ.ి 
 
నేన్ు నాకు లేదా నా కుటటంబానికస సంబంధించిన్ వాాకస్న్ రికారడ్ లన్ు (కోవిడ్-19 వాాకస్న్ రికారడ్ లు మాతరమే కాద్ు) అనినంటినీ 
ప ంద్డం ఎలా? 

http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
http://www.myirmobile.com/
mailto:waiisrecords@doh.wa.gov
http://www.myirmobile.com/


మీకు లేదా మీ కుట్టింబ్నికస సింబింధిించిన్ వాాకస్న్ రికారు్ ల ప్ూరాి జాబితా కోసిం మీకు పరా ధమిక ఆరోగా సింరక్షణ సేవలన్ు 
అిందిించేవారిని మీరు కాింట్్క్సు చేయవచుి లేదా wa.MyIR.net (ఇింగిిష్ మాతరమే) వదద  ఖాతాన్ు ఏరాాట్ట చేసుకోవచుి. 
 
భ్షాప్రమైెన్ సహాయిం లేదా మీ రికారు్ లన్ు ప ిందడానికస అదన్ప్ు సహాయిం కావాలింట్ే, మీరు వాషిింగున్ రాషు ర Office of 
Immunization and Child Profile (ఆఫ్స్ ఆఫ్ ఇముాన ైజషేన్ అిండ్ చెైల్్ ప ర ఫ ైల్) కు ఆ కారాాలయప్ు ప్నివళేలలో 360-236-
3595కు కాల్ చేయడిం లేదా waiisrecords@doh.wa.gov కు ఇమెయల్ చేసి కాింట్్క్సు చయేడిం కూడా చేయవచుి. 
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