
 Fairfax Health Districtحول مواقع التطعيم في  ما تحتاج إلى معرفته 

 

 ، تبذل Virginia Department of Healthمن   COVID-19مع استمرار زيادة تخصيص لقاحات 

Fairfax County Health Department .تتمثل  قصارى جهدها لضمان قيامنا بإعطاء هذه اللقاحات في أسرع وقت ممكن

   . السكان المستحقينالشراكة مع مقدمي الرعاية الصحية المحليين للمساعدة في تطعيم  إحدى الطرق التي نؤدي بها ذلك في

عن طريق حجز   ومواقع الشركاء Fairfax County Health Departmentمن جانب  من التطعيمتوفير  وستستمر عملية

 .   الموعد فقط

 لدى الذين سجلوا أسماءهم  دعوة إلى األشخاصعندما تصبح اللقاحات متاحة ، يتم إرسال 

 Fairfax County Health Department األولى في أحد مواقع   تحديد موعد للجرعةكيفية  مرفق معها تعليمات بشأن

Health Department .كما هو موضح أدناه. تتولى بعض مواقع الشركاء بنفسها تحديد المواعيد أو مواقع الشركاء  

تلقيت جرعتك األولى في  أنك. في حالة  المكان الذي تلقيت فيه جرعتك األولى تعتمد خطوات تحديد موعد الجرعة الثانية على

أيام  7-4، فستتلقى دعوة عبر البريد اإللكتروني لتحديد موعد قبل Fairfax County Health Departmentإحدى عيادات 

في أي   والذي يمكن حجزه(، التاريخ الموجود على ظهر بطاقة سجل التطعيم الخاصة بكللجرعة الثانية ) موعدك المحددمن 

   من مواقع العيادات المتاحة. 

بعض شركائنا لديهم خطواتهم الخاصة  نفسه. إنتلقيت لقاًحا من أحد شركائنا، فستتلقى أيًضا جرعتك الثانية من الشريك  إذا

   Vaccine Partnersتتوفر تفاصيل إضافية حول التوقعات المنتظرة على صفحة   عات الثانية.لحجز المواعيد للجر

 الخاصة بنا.  

 

 لقاح اختيار ال 

 

لذلك، قد تتم دعوتك إلى  من أجلك.  لمقدم الخدمة هذاالشركاء، فقد تم تخصيص جرعة  لتحديد موعد من جانبإذا تمت دعوتك 

 موقع معين ولن يُعرض عليك اختيار الموقع المرغوب.

 

في الوقت الحالي اللقاح من شركة  تستخدم    Fairfax Countyال توجد في الوقت الحالي فرصة الختيار اللقاح الذي تتلقاه ألن  

Pfizer   .وأفضل لقاح  بذلك.    بمجرد دعوتك إلى القيام نحن نشجع الجميع على تحديد موعد   بشكل أساسي في مواعيد الجرعة األولى

 .  COVID-19بسبب  واالستشفاء والوفاة    المرض الشديد . جميع اللقاحات المعتمدة فعالة للغاية في الوقاية من  المتوفر لك   هو اللقاح 

 

 الخيارات اإلضافية لمواقع اللقاح

اللقاحات  الصيدليات المحلية. تقدم العديد من ، ثمة خيارات أخرى ألماكنHealth Departmentلدى باإلضافة إلى التسجيل 

الذين   مقدمي الرعاية الصحية من القطاع الخاصعدد قليل من  يقدم أيًضاكما  مع الحكومة الفيدرالية. شراكتهامن خالل 

يجب على جميع مقدمي الخدمة اتباع   إلى مرضاهم. COVID-19لقاح  وإعطائهاستوفوا معايير محددة لتخزين اللقاح 

  متطلبات األهلية الحالية.

 



 مجانية COVID-19لقاحات جميع 

 

ال داعي إلى دفع أي تكاليف من جيبك الشخصي،  .لك مجانًافهو  ، COVID-19فيه لقاح بغض النظر عن الموقع الذي تتلقى 

   تأمين صحي.حتى ولو لم يكن لديك 

وذلك   التأمين للمساعدة في تحمل تكاليف هذه الخدمة. من شركاتخيار طلب رسوم إدارية  ومع ذلك، فإن مقدمي اللقاحات لديهم

لدى بعض شركاء التطعيم نظام السجالت  الخدمة. على مقدمفي عيادة طبية ال يخلو من تكلفة  COVID-19ألن توفير لقاحات 

إرسال سجل التطعيم الخاص بك إلى نظام معلومات  الطبية اإللكترونية الخاص بهم والذي قد يُطلب منك استخدامه ألجل ضمان 

  .Virginiaالتحصين في 

واعلم أن الجهات الحكومية والمحلية ال تتطلب رقم الضمان  على المواعيدعمليات االحتيال التي تفرض رسوًما احذر من 

   االجتماعي أو حالة الهجرة.

 


