
 بدانید  Fairfax  بهداشتیهای واکسیناسیون در منطقه آنچه باید درباره مکان

 

همچنان افزایش  Virginia بهداشتیاز طرف دپارتمان  19-های کوویدطور که تخصیص واکسنهمان

در حال انجام توزیع  اطمینان حاصل کند که با پشتکار تالش کرده است تا Fairfaxشهرستان  بهداشتی دپارتمان یابد،می

آن در حال انجام این امر هستیم، مشارکت با   وسیلهکه به هایی یکی از راه ترین زمان ممکن هستیم.ها در سریعواکسن این

 است. واجد شرایط ساکنان دنواکسینه کر کمک به برای محلی بهداشتیهای دهندگان مراقبتارائه 

 انجام خواهد شد.   تنها با نوبت قبلیهای شریک، واکسیناسیون همچنان و مکان  Fairfax بهداشتیدر دپارتمان 

شهرستان  بهداشتیدپارتمان  در افرادی که قرار گرفتند، برای در دسترس هاواکسن کههنگامی

Fairfax های در یکی از مکان دوز اول مربوط به ریزی نوبتهای برنامهالعملدعوتنامه و دستور اند،کرده نامثبت

ده است،  گونه که در پایین توضیح داده شهای شریک آنبعضی از مکان شود.یا شریک، ایمیل می بهداشتی دپارتمان

  دهند.ریزی خودشان را انجام میبرنامه

یکی   دوز اولتان را در باشند. اگراید، میریزی برای دوز دوم براساس مکانی که دوز اولتان را دریافت کردههای برنامهگام

تاریخ پشت  ) روز پیش از موعد دوز دومتان 7تا  4 دریافت کردید، Fairfaxشهرستان  بهداشتیدپارتمان  هایاز کلینیک

تواند در که می دریافت خواهید کرد نوبت ریزیای جهت برنامه(، از طریق ایمیل دعوتنامهاکسیناسیون تانوکارت سوابق 

 شده باشد.  ریزیهای کلینیک موجود برنامههریک از مکان

بعضی از  شریک دریافت خواهید کرد. اگر واکسنی را از طرف یکی از شرکای ما دریافت کنید، دوز دومتان را نیز از آن

صفحه بیشتر درباره آنچه باید انجام شود، در  جزئیات های خودشان را دارند.ریزی دوزهای دوم گامجهت برنامه این شرکا

 . در دسترس است ما شرکای واکسن

 

  انتخاب واکسن

 

ریزی با یکی از شرکا دعوت شوید، به آن شریک دوزی برای شما تخصیص داده شده است. بنابراین،  اگر برای برنامه

 انتخابی در رابطه با مکانی که باید بروید، پیشنهاد نشود.ممکن است به مکانی مشخص دعوت شوید و 

 

عمدتاً در  Fairfaxاکنون شهرستان کنید وجود ندارد، زیرا هم ای برای انتخاب واکسنی که دریافت میدر حال حاضر گزینه 

ت شدن نوبت  کنیم که به محض دعوهمه افراد را تشویق می دوز اول است. هایبرای نوبت Pfizerحال استفاده از 

  شدت در پیشگیری از بیماریتأییدشده به های.تمام واکسنبهترین واکسن همان است که برایتان در دسترس است. بگیرند

  مؤثر هستند. 19-و مرگ ناشی از کووید بستری شدن شدید،

 

  اضافی واکسن های مکانگزینه

واکسن وجود دارند. تعدادی از   دریافت مکان برای دیگری هایگزینه ،بهداشتیدپارتمان  نام دربرثبت عالوه

ارائه دهندگان  تعداد کمی از و همچنین .واکسن ارائه می دهند محلی از طریق شراکت با دولت فدرال هایداروخانه 

معیارهایی ویژه را برای انبارش و تزریق واکسن داشته اند، در حال عرضه واکسن   که خصوصی بهداشتهای مراقبت

  الزامات واجد شرایط بودن فعلی را رعایت کنند. باید دهندگانارائه تمام به بیمارانشان هستند.  19-یدکوو
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 هستند رایگان 19-های کووید واکسن

 

ندارید، به  بهداشتیحتی اگر بیمه  است. رایگان برایتان این واکسنکنید،خود را کجا دریافت می 19-کووید مهم نیست واکسن

 ت. نخواهید داش جیب تان نیازای از پرداخت هیچ هزینه

سرویس  این هایتا به تسویه هزینه های بیمه حساب کنندهزینه تزریق را با شرکت توانندمی دهندگان واکسنارائه  اگرچه،

دهنده بدون هزینه در محیط کلینیک برای ارائه 19-های کوویدارائه واکسن  است که امر به این خاطر کمک کنند. این

سوابق پزشکی الکترونیکی خودشان را دارند که ممکن است از شما در  بعضی از شرکای واکسیناسیون سیستم نیست.

منتقل   Virginiaسازی حصول اطمینان از اینکه سابقه واکسیناسیونتان به سیستم اطالعات ایمن به منظور خواست شود

  شود، از آن استفاده کنید.می

های محلی و دولتی شماره و بدانید که آژانس کنندکالهبردارانی باشید که برای قرارهای مالقات پول دریافت می مراقب

 کنند.درخواست نمی تأمین اجتماعی یا وضعیت مهاجرت را از شما
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