
چه   Fairfax Countyدر   COVID-19درباره اولین واکسیناسیون  
 چیزی باید بدانید 

 

 اولین دور واکسیناسیون برای شروع محافظت از محله در راه است. ،Fairfax Countyدر  COVID-19تحویل واکسن  بعد از

  واکسناولین افراد در صف دریافت (، Virginia Department of Healthو اداره بهداشت ویرجینیا ) CDCصول راهنمای پیروی ا

COVID-19  های بیمارستان  های بلند مدت هستند.کادر درمان و ساکنان مراکز مراقبتFairfax County   شروع به واکسیناسیون

دهد. افراد  اند و اداره بهداشت به پرسنل غیروابسته به بیمارستان نیز پیشنهاد واکسن می هکارکنان و پرسنل کادر سالمت وابسته خود کرد

کنند و امکان تماس مستقیم یا غیرمستقیم با بیماران یا مواد آلوده در  واجد شرایط واکسیناسیون، کسانی هستند که در مراکز درمانی کار می 

Fairfax County  ، شهرهایFairfax   وFalls Church  و شهرهایVienna  وHerndon .را دارند 

، کارکنان خط مقدم اداره بهداشت و هیات خدمات محلی نیز این هفته واکسن دریافت  Fire and Rescue Departmentپرسنل  

 خواهند کرد. 

 

قادر به واکسیناسیون سریع  تر و در نهایت به کل جمعیت توصیه خواهد شد. اگرچه همه به محض افزایش موجودی واکسن، به گروه بیش 

واکسن دریافت کنند. درباره چیزهایی  ، COVID-19نیستند، اما هدف آن است که همه بتوانند به محض موجود شدن مقادیر زیاد واکسن 

 . تر یاد بگیرید باید در زمان نوبت خود بدانید، بیش  که

 ها ادامه دهند. به پوشیدن ماسک، رعایت فاصله اجتماعی و شستن مرتب دست  -اندحتی کسانی که واکسن دریافت کرده -در ضمن، همه باید

 

 های واکسیناسیون صحنه 
کنندگان اداره بهداشت هفته گذشته شروع به دریافت واکسن  بیمارستان وابستگی ندارند و تامینکنندگان خدمات مراقبت محلی که به تامین

 کردند. تصاویر جدیدی از این واکسیانسیون اینجا هست: 

 

 (دیوارد کن نجا یرا ا ری)تصاو

 نیز یکشنبه شروع به دریافت واکسن کردند:  Fire and Rescue Departmentو نیروهای واکنش 

 (دیوارد کن   نجایرا ا  ری)تصاو

 

  COVID-19مربوط به   VDHاطالعات واکسن به داشبورد  
 اضافه شده است 

Virginia Department of Health  داشبورد   خالصه واکسن و اطالعات جمعیت شناختی خود را بهCOVID-19    خود اضافه کرده

عات جانبی، ساکنان را درباره توزیع واکسن در ویرجینیا مطلع خواهد کرد. واکسنی که در حال حاضر در ویرجینیا تزریق  است. این اطال 

شود. چون در هر دو دوز باید یک نوع واکسن  ای زده می شود نیاز به دو دوز دارد که بسته به واکسن دریافتی، با فاصله سه تا چهار هفته می 

  Virginia Immunizationدگان نوع واکسن و دوز تزریقی را در سیستم اطالعات واکسیناسیون ویرجینیا ) تزریق شود، تامین کنن 

Information System, VIIS  ) کند. کنند تا اطمینان حاصل شود که هر فرد دوز دوم درست را دریافت می ثبت می 

  

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/23/fairfax-county-health-department-receives-first-shipment-of-covid-19-vaccine/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/17/what-to-expect-when-its-your-turn-to-get-vaccinated/
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371
https://apps.alexandriava.gov/GA/?url=https%3a%2f%2fwww.vdh.virginia.gov%2fnews%2f2020-news-releases%2fvirginia-department-of-health-launches-covid-19-vaccine-data-dashboard%2f&utm_source=COVID19+Daily+Updates&utm_medium=email&utm_campaign=OCPI-COVID19Daily-2020-12-28&coautm=EmailLink&key=3&date=20201228&sig=43ebe8315c8e4cc66fccf5ceb668416523becf05302bde412e7c087a96cbaa52&authcode=123371


 

 داستان واکسن: آن برای بیماران من است 
را برای خانواده، دوستان و والدین خود دریافت کرد. داستان او را   COVID-19پزشک اینوا است. او اخیراً واکسن دکتر سرجیو ریموال 

 :ببینید 

 

:  د یجا وارد کن نیرا ا  وپی وتی نکیل)

atch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logohttps://www.youtube.com/w( 

 

 تراطالعات واکسیناسیون بیش 
 . از تارنمای واکسن اداره بهداشت بازدید کنید Fairfax Countyتر در برای دریافت اطالعات بیش 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logo
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine

