
  10/08/2021 اس تاری    خ کو  گا   کمیونٹی ویکسینیشن سینٹی )یس وی یس( ٹائسن میں دوبارہ کھےل

 19-، ایک کمیونٹی ویکسینیشن سینٹی )یس وی یس( )ایک بڑے پیمانے پر کوویڈکو اکتوبر جمعہ   8

فیکس کاؤنٹی میں دوبارہ کھل جانر گا۔ ورجینیا بھر میں   ے دینے   19-کوویڈویکسینیشن کلینک( فیٹر ویکسیں

۔ ،   واےل ہائر تھرو پٹ مقامات یک تعداد بڑھانے ےک لئر اس سائٹ کو دوبارہ قائم کیا جا رہا ہے ز یہ مقام ٹائسٹز

۔  7950 ز کارنر میں ، ٹائسٹز ز کارنر سینٹی میں سابق الرڈ اینڈ ٹیلر سٹور میں ہے  ٹائسٹز

 

 پیش کرے گا:  سینٹی یہ 

 پہیل اور دورسی خوراک۔  فائزر اور ماڈرنا دونوں ٹیکوں یک .1

ے یک بوسٹی خوراک اگر ان یک آخری فائزر خوراک کو  .2 فائزر بوسٹی ےک خواہاں افراد کو فائزر ویکسیں

ے حاصل کرنے ےک اہلماہ گزر چےک ہیں اور وہ  6  ۔ ہیں  ویکسیں

ے یک اضافے خوراک جو  .3 ۔ مدافعٹی سمجھوتہ شدہ ان افراد ےک لئر فائزر یا ماڈرنا ویکسیں  ہیں

فیکس یس وی یس کا  فیکس کاؤنٹی ہیلتھ  فیٹر اہتمام ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ )وی ڈی ایچ( نے فیٹر

۔ یہ سائٹ وی ڈی   فیکس کاؤنٹی آفس آف ایمرجنیس مینجمنٹ ےک تعاون ےس کیا ہے ڈیپارٹمنٹ اور فیٹر

۔ 
ی

ٹ/آئر ای ایم ےک ذریعہ چالئر جانر یک  ایچ ےک ساتھ معاہدے ےک تحت ایشٹر

، مقایم صحت ےک محکموں، یس وی یس سائٹس کا مقصد ویکسین یشن ےک مواقع میں اضافہ کرنا ہے

فارمیسیوں، ہیلتھ کیٹر فراہم کنندگان اور صحت یک دیکھ بھال یک سہولیات ےک ذریعہ چالنر جانے واےل 

۔   مقامات میں ایک اور سائٹ شامل کرنا ہے

 مالقاتوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے؛ واک ان کا خیر مقدم 

،   مالقات کا وقت تالش کرنے ےک   VA -IN-VAX-877پر جائیں یا  vaccinate.virginia.govلئر

ے ( پر کال کریں، ئی ئی وائر 877-829-4682)  ۔ انگریزی، ہسپانوی اور  1-1-7 صارفیں   100پر کال کرنے ہیں

ے ےک سواالت ہیں یا شیڈولنگ میں مدد یک  ۔ کیا ویکسیں ےس زائد دیگر زبانوں میں امداد دستیاب ہے

فیکس کاؤنٹی کوویڈ ہیلپ سینٹی ےس   ؟ فیٹر ورت ہے فیکس   7404-324-703ضے پر رابطہ کریں۔  فیٹر

ے  19-کوویڈ کاؤنٹی میں    یں۔ یک تازہ ترین معلومات تالش کر   ویکسیں

 یس وی یس کا دورہ کرنز ےک بارے میں مزید جاننز ےک لن  

فیکس یس وی یس پٹں ےس ہفتہ  .1  کام کرے گا۔  a.m. – 7:30 p.m.  10فیٹر

ے یک اضافے خوراک ےک خواہاں افراد ےس کہا جاتا ہے کہ وہ پچھیل  .2 ے یا کیس بیھ ویکسیں فائزر ویکسیں

ے یشن ک ۔ خوراک یک تاریخیں دکھانے ےک لئر اپنا ویکسیں  ارڈ الئیں

 کریں۔ ویکسینیشن یک اہلیت اور اضافے خوراک ےک بارے میں مزید معلومات حاصل .3

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fbooster-shot.html%23HighRisk&data=04%7C01%7CMuhammad.Jahangir%40fairfaxcounty.gov%7C095f42ac8a094cae901a08d984e5352a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637686942233610675%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=f6%2FfenJhbtyz3t6mwBzWHHVdBzMrrkx2%2Fd3sGBq1CPw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvaccinate.virginia.gov%2F&data=04%7C01%7CMuhammad.Jahangir%40fairfaxcounty.gov%7C095f42ac8a094cae901a08d984e5352a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637686942233620636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VM0xgla5oL0HJURdE7Jv9YnU5ZYrG98NYpsenRoDs1k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fvaccinate.virginia.gov%2F&data=04%7C01%7CMuhammad.Jahangir%40fairfaxcounty.gov%7C095f42ac8a094cae901a08d984e5352a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637686942233620636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VM0xgla5oL0HJURdE7Jv9YnU5ZYrG98NYpsenRoDs1k%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus%2Fvaccine-faq-public&data=04%7C01%7CMuhammad.Jahangir%40fairfaxcounty.gov%7C095f42ac8a094cae901a08d984e5352a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637686942233620636%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=60mvbZXOikYFN1y8Ka%2BZwzzRXvpEN1l13D4XPXvF5RQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com%2F2021%2F09%2F27%2Fpfizer-covid-19-booster-doses-widely-available-in-fairfax-health-district%2F&data=04%7C01%7CMuhammad.Jahangir%40fairfaxcounty.gov%7C095f42ac8a094cae901a08d984e5352a%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637686942233630584%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=7zqgJmZrYj%2BJlMeFQG028mVvLSqoq1c5mKY5WF5SZmQ%3D&reserved=0

