
Fairfax County   میںCOVID-19  کی پہلی ویکسینیشنز کے بارے
 میں آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے

 

Fairfax County  میںCOVID-19 کے بعد، ہماری کمیونٹی کے تحفظ کی شروعات کے لیے ویکسینیشنز کے ویکسینز کی ترسیل  

 ابتدائی مراحل کا آغاز ہو چکا ہے۔ 

CDC ( اور محکمہ صحت ورجینیاVirginia Department of Health ) ،سب سے پہلے کے رہنما اصولوں کے تحت 

COVID-19 ویکسین وصول کرنے والے نگہداشت صحت کے کارکنان اور طویل مدتی نگہداشتی مراکز کے رہائشی افراد ہیں۔  

Fairfax County  اپنے عملے اور نگہداشت صحت سے وابستہ افراد کو ویکسین فراہم کر رہے ہیں اور محکمہ صحت ان   کے اسپتال

افراد کو ویکسینیشن کی پیشکش کر رہا ہے جو اسپتال کے ساتھ وابستہ نہیں ہیں۔ ویکسینیشن کے لیے وہ لوگ اہل ہیں جو نگہداشت 

کے شہروں اور ویانا  ( Falls Churchاور فالز چرچ ) Fairfax County، Fairfaxصحت کے مرکز میں کام کرتے ہیں اور ان کا 

(Vienna )( اور ہرنڈنHerndon )  کے قصبوں میں موجود مریضوں یا انفیکشن والے مواد کی زد میں بالواسطہ یا بالواسطہ آنے کا

 خطرہ ہے۔ 

ف اول کے کارکنان اور  کے افراد، محکمہ صحت کے ص( Fire and Rescue Departmentفائر اور بچاؤ کے محکمے )

Community Services Board کا عملہ بھی اس ہفتے ویکسین وصول کریں گے۔ 

 

ویکسین کی دستیابی بڑھنے کے ساتھ، مزید گروپس، اور بتدریج ساری آبادی کو شامل کرنے کی تجاویز میں اضافہ ہو گا۔ اگرچہ ہر  

قصد بڑی مقدار میں دستیاب ہونے پر ہر کسی کو آسانی سے  کوئی فوری طور پر ویکسین وصول کرنے سے قاصر ہے، تاہم اس کا م

COVID-19  اس بارے ی ہو تو کیا توقع کرنی چاہیئے جب آپ کی ویکسین لگوانے کی بار کی ویکسین حاصل کرنے کے قابل بنانا ہے۔

 میں مزید جانیں۔ 

یہ ضروری ہے کہ وہ ماسکس پہننا، سماجی فاصلہ بندی کا   -ویکسین حاصل کر لینے والوں کے لیے بھی  -اس دوران، سب کے لیے 

 خیال رکھنا اور باقاعدگی سے ہاتھ دھونا جاری رکھیں۔

 

 ویکسینیشن کے مناظر 
غیر وابستہ مقامی نگہداشت صحت فراہم کنندگان نے اور محکمہ صحت کے فراہم کنندگان نے پچھلے ہفتے اپنی  اسپتالوں کے ساتھ 

 ویکسین وصول کرنے کا آغاز کیا تھا۔ ان ویکسینیشنز کی کچھ تصاویر یہ ہیں: 

 

 )تصاویر یہاں لگائیں(

 کا آغاز کیا: کے عملے نے اتوار کو ویکسینیشنز وصول کرنے  Fire and Rescue Departmentاور 

 )تصاویر یہاں لگائیں(

 

 ڈیش بورڈ میں شامل کر دیا گیا VDH COVID-19ویکسین ڈیٹا 
Virginia Department of Health    اس کے  ویکسین کے خالصے اور ڈیموگرافکس ڈیٹا کو  نےCOVID-19    ڈیش بورڈ میں شامل

ی معلومات رہائشیوں کو ورجینیا میں ویکسین کی تقسیم سے متعلق باخبر رہنے میں مدد کرے گی۔ حالیہ طور پر ورجینیا  کر دیا ہے۔ یہ اضاف 

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://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2020/12/17/what-to-expect-when-its-your-turn-to-get-vaccinated/
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


میں لگائی جا رہی ویکسینز کی دو خوراکوں کی ضرورت ہوتی ہے جو، وصول کردہ ویکسین پر انحصار کرتے ہوئے، تین تا چار ہفتوں  

وں خوراکوں کے لیے یکساں قسم کی ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، لٰہذا فراہم کنندگان ویکسین  کے وقفے سے دی جاتی ہیں۔ کیونکہ دون 

میں درج    )Virginia Immunization Information System( )VIIS(کی قسم اور خوراک کو ورجینیا امیونائزیشن معلوماتی سسٹم  

 ر شخص کو دوسری خوارک درست طور پر دی گئی ہے۔ کریں گے، تاکہ اس بات کو یقینی بنانے میں ان کی مدد ہو سکے کہ ہ 

  

 ویکسین کی کہانیاں: یہ میرے مریضوں کے لیے ہے
میں ایک فزیشن ہیں۔ انہوں نے حالیہ طور پر اپنے اہل خانہ، اپنے  ( Inovaانووا )( Dr. Sergio Rimolaڈاکٹر سرجیو ریموال )

 ی ہے۔ ان کی کہانی دیکھیں: ویکسین وصول ک COVID-19دوستوں اور اپنے مریضوں کے لیے 

 

(youtube   :لنک یہاں درج کریں

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zFR36DHOnNw&feature=emb_logo ) 

 

 ویکسین کی مزید معلومات 
Fairfax County   ،۔محکمہ صحت کا ویکسین ویب صفحہ مالحظہ کریںمیں ویکسین کی تازہ ترین معلومات کے لیے 

 

 

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

