
 

 داشبورد به روزشده واکسیناسیون اکنون فعال است  
 

، یک نسخه به روزشده از داشبورد واکسینانسیون Fairfax یکانت اداره بهداشت به منظور نشان دادن میزان پیشرفت واکسیناسیون در ناحیه بهداشت 

COVID-19    .خود را منتشر کرده است 
 

 موارد به روز شده شامل: 
 

 : Fairfaxتزریق شده به ساکنان ناحیه بهداشت  COVID-19تعداد کل دوزهای واکسن   •

 جمع کل دوزهای تزریقی تا روز واکسیناسیون: •
 اند:  تعداد و نسبت ساکنانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت کرده  •
 اند:تعداد و نسبت ساکنانی که کامالً واکسینه شده  •
 روند پیشرفت واکسیناسیون بر مبنای گروه سنی از جمله نوجوانان و   •
 اند و از طریق سیستم مدیریت تزریق واکسن  های نژاد و قومیت ساکنانی که حداقل یک دوز واکسن دریافت کردهداده •

(Vaccination Administration Managment System, VAMS برنامه ریزی/ثبت نام کرده )  .اند 
 
 

 داشبورد واکسیناسیون 
 

 
 اداره بهداشت (Virginia Immunization Information System) ای ن ی رجی و  یساز  منی اطالعات ا ستم ی از س ونی ناسی مربوط به واکس یهاهمه داده 

ارقام با   است.   Falls Churchو  Fairfax یو شهرها  Fairfax یها شامل کانت اقتباس شده است. داده ( Virginia Department of Health) ای ن ی رجی و

 شوند.  ها جداگانه نمایش داده می ( فرق دارند زیرا آن حوزه Virginia Department of Health) داره بهداشت ویرجینیا داشبورد ا
 

اند. ت کرده صفحه دوم داشبورد میزان پیشرفت واکسیناسیون را بر مبنای گروه سنی نشان داده و شامل تعداد ساکنانی است که حداقل یک دوز واکسن دریاف
شود تا میزان واکسینانسیون در بین نوجوانان را نیز نشان دهد چرا که واکسن فایزر اخیراً مجوز استفاده  سال را نیز شامل می  12- 17امل گروه ها شداده

 سال به باال را گرفت.   12در کودکان  
 



 

 
 تزریق واکسن  دهد که از طریق سیستم مدیریت و قومیتی را نشان می  های نژاداز داده  یکل یینماصفحه سوم 

(Vaccination Administration Management System, VAMS سیستم نوبت ،) یکانت دهی آنالین مورداستفاده اداره بهداشت Fairfax   و چند

است، ما از   Fairfaxدرصد کل افراد واکسینه شده در ناحیه بهداشت  30ها فقط شامل تقریباً کلینیک شریک دیگر گزارش شده است. در حالی که این داده 

 کنیم. رسانی درباره راهبرد انصاف اداره بهداشت در حوزه واکسن استفاده میها برای ارزیابی و اطالع این داده
 

 
 
 



 

 دریافت کنید  COVID-19امروز واکسن رایگان  
 

   است.  ترساده  همیشه از اکنون  بهداشت اداره کلینیک در  COVID-19  واکسن  دریافت
   واکسن تزریق  مدیریت  سیستم در  )گرفتن نوبت اول خود(   “Schedule your first appointment”روی  .1

(VAMS System, Management Administration Vaccine ) .کلیک کنید  
 واکسن را بر مبنای مکان جستجو کنید و تاریخ و ساعت خود را انتخاب کنید.  .2
 شما باید اطالعات تماس را ارایه کند تا بتوانید حساب باز کنید یا بصورت میهمان وارد شوید.  نوبت خود را تایید کنید. .3

 بازدید کنید. بهداشت اداره  واکسن  تر از تارنمایبرای دریافت اطالعات بیش 
 

  Lord & Taylorظهر در  بعداز 4 - صبح   9 شنبه،-دوشنبه ی در روزها Tysons یاجتماع ونی ناسی در مرکز واکس یقبل یبه هماهنگ ازی بدون ن  یهانوبت

 موجود است.   Tysons Corner Center, McLean, VA 22102 7950سابق در 

 
  vaccines.govسایر تامین کنندگان واکسن از جمله فروشگاه های خواروبارفروشی، داروخانه ها و مراکز مراقبت های فوری، از تارنمای  در رابطه با 

 بازدید  کنید.  
 

   از  Fairfax یدر کانت  COVID-19  یهادرباره واکسن  شتری اطالعات ب  افتی در یبرا
coronavirus/vaccine-https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel  دی ری تماس بگ 703-324-7404 با ای  دی کن  دنی د  . 
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