Вакцинація від Covid-19
Дізнайтеся про права, які мають члени спільноти зі статусом іммігрантів
·

Усі особи, які перебувають на території США, незалежно від громадянства (навіть
якщо в них немає документів), мають право безкоштовно зробити щеплення.
Відповідальна особа може попросити вас показати страховий поліс, але він не є
необхідним для проведення вакцинації.

·

Для проведення вакцинації не потрібен social security number (номер соціального
страхування). Якщо постачальник послуг запитує ваш social security number, але
у вас його немає або ви не хочете розкривати цю інформацію, ви можете так і
відповісти.

·

Відповідальна особа може попросити вас показати посвідчення особи для
проведення вакцинації. Якщо у вас немає посвідчення особи державного зразка
або посвідчення водія, відповідальна особа може попросити вас надати лист,
виписку або рахунок за комунальні послуги з указаною поточною адресою місця
проживання або лист від церкви, організації чи постачальника послуг, який може
підтвердити, що ви живете або працюєте в штаті Вашингтон.

·

Centers for Disease Control and Prevention (Центри з контролю та профілактики
захворювань у США) і U.S. Department of Health and Human Services (Міністерство
охорони здоров’я та соціальних служб США) наголосили, що персональні дані
будуть використовуватися лише у сфері громадського здоров’я. Особисті дані
заборонено використовувати для розгляду й вирішення цивільних справ або
з метою кримінального переслідування, зокрема міграційною службою.

·

Щеплення жодним чином не вважається державною соціальною допомогою.
Щеплення не позбавляє вас можливості отримання посвідки на постійне
проживання та (або) громадянства.

·

Для проведення щеплення вам не повинні ставити запитання про ваш
імміграційний статус. Навіть якщо вас запитуватимуть про нього, ви маєте
право мовчати.

·

Будь-хто має право на вакцинацію незалежно від імміграційного статусу. Не
потрібно підтверджувати свій імміграційний статус, щоб щепитися.

Особлива подяка Legal Counsel for Youth and Children (LCYC, Служба юрисконсультів
у справах дітей і молоді) і Northwest Health Law Advocates (NoHLA, Північно-західна
асоціація адвокатів у сфері охорони здоров’я)
Цей документ перевірено Washington State Department of Health (DOH, Департамент
охорони здоров’я штату Вашингтон)

