
 مقامات کے بارے میں آپ کو جو باتیں جاننے کی ضرورت ہے  ٹیکہ کاری کےفیئر فیکس ہیلتھ ڈسٹرکٹ میں 

 

 ضلع کافیئر فیکس  ہے، کی تقسیم میں اضافہ ہوا ٹیکہ 19جیسے ہی ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ کانٹینیوس سے کوویڈ ۔

ہم  کو لگا رہے ہیں۔ ٹیکوںجلد از جلد ان   کہ ہم تاکہ ہم اس بات کو یقینی بنا لیں محکمہ صحت پوری کوشش کر رہا ہے

 ٹیکہکے ساتھ شراکت کرکے  کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مقامی صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے والوں جو ایک طریقہ

 کی جاسکے  کی مدد رہائشیوں لینے کے اہل

 ۔  کے ذریعے ہی جاری رہیں گی صرف تقرری ٹیکہکے محکمہ صحت اور شراکت دار مقامات پر ،  ضلعفیئر فیکس 

، ان  کیا ہے کے ساتھ اندراج محکمہ صحت ضلع کےفیئر فیکس  نےلوگوں  تو ، جن ہوجاتا ہےہوجا  دستیاب ٹیکہ جب

 کے لئے سائٹ یا شراکت دار سائٹ پر پہلی خوراک میں سے کسی ایک  کو دعوت نامہ اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ سائٹوں

مطابق   کےکچھ شراکت دار سائٹیں ذیل میں بیان کیے  ہدایات ای میل کی جاتی ہیں۔ مالقات کا وقت طے کرنے کے لئے

  اپنا شیڈولنگ کرتی ہیں۔

آپ کو   دوسری خوراک کے نظام االوقات کے اقدامات اس جگہ پر مبنی ہیں جہاں آپ کو اپنی پہلی خوراک ملی۔ اگر

 ی خوراککو اپنی دوسر آپ ، پر موصول ہوئی ہے تو ایک کلینک کے محکمہ صحت میں سے کسی ضلعفیئر فیکس 

آپ کے ٹیکے کے ایک ای میل دعوت نامہ موصول ہوگا ) وقت کے لئے دن پہلے مالقات کے 7-4 کی ادائیگی سے

   جو کسی بھی دستیاب کلینک سائٹ پر شیڈول کیا جاسکتا ہے۔ ( ،ے پچھلے دن کی تاریخریکارڈ کارڈ ک

شریک سے ہی آپ کی  اگر آپ کو ہمارے کسی ساتھی ادارے سے کوئی ویکسین موصول ہوتی ہے تو ، آپ کو اس 

کے اپنے میں سے کچھ کے دوسری خوراکیں وقت مقرر کے لئے ان  ان شراکت داروں دوسری خوراک مل جائے گی۔

  شراکت داروں کے صفحے پر دستیاب ہیں۔  ٹیکہ ہمارے تفصیالت اس کے بارے میں مزید اقدامات ہے.
 

  چوائس ٹیکہ
 

مدعو کیا گیا ہے تو ، آپ کے لئے اس فراہم کنندہ کو ایک خوراک  اگر آپ کو کسی ساتھی کے ساتھ شیڈول کے لئے 

مختص کی گئی ہے۔ لہذا ، آپ کو کسی خاص جگہ پر مدعو کیا جاسکتا ہے اور آپ کو کہاں جانا ہے اس کے بارے  

 میں انتخاب کی پیش کش نہیں کی جاسکتی ہے۔ 
 

بنیادی   ضلع ہے کیونکہ فیئر فیکس   تا موصول ہو   سا ٹیکہ فی الحال آپ کو یہ انتخاب کرنے کا آپشن نہیں ہے کہ آپ کو کون  

جیسے ہی آپ کو اس   ہم سب کو ترغیب دیتے ہیں کہ   طور پر فیزر ڈوائس تقرریوں کے لئے فیزر کا استعمال کررہی ہے۔ 

شدید   ٹیکے  منظور شدہ   ۔ تمام وہی ہے جو آپ کو دستیاب ہے   ٹیکہ ۔ بہترین کا وقت بنائیں   ٹیکہکے لئے مدعو کیا گیا ہو ،  

 سے ہونے والی موت کی روک تھام کے لئے انتہائی موثر ہیں۔  19کویڈ۔ اور    اسپتال میں داخل ہونے  بیماری ، 
    

  مقام کے اختیارات  ٹیکہ اضافی

اختیارات موجود  بھی اور اس کے لئے کہاں سے لینا ہے ٹِیکہ،  کے ساتھ اندراج کروانے کے عالوہ محکمہ صحت

اور نجی صحت کی   پیش کر رہی ہیں۔ ٹِیکہوفاقی حکومت کے ساتھ شراکت کے ذریعے  میسیمقامی فار ۔ متعدد ہیں

  ذخیرہ کرنے اور انتظامیہ کے لئے مخصوص ٹیکہجو  فراہم کرنے والے تعداد کرنے والوں کی ایک چھوٹی دیکھ بھال

کو اہل  فراہم کنندگان تمام بھی پیش کر رہے ہیں۔ ٹیکہ COVID-19اپنے مریضوں کو  وہ معیار پر پورا اترے ہیں

  پر عمل کرنا چاہئے۔ اہلیت کی موجودہ ضروریات
 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/eligibility
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/02/26/understanding-the-dates-on-your-covid-19-vaccination-record-card/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/02/26/understanding-the-dates-on-your-covid-19-vaccination-record-card/
https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine/partners
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/12/select-private-health-care-providers-to-offer-covid-19-vaccine/


COVID-19 ہیں ویکسین مفت . 

 

  ہے۔   مفت   آپ کے لئے   ہے ، یہ   سے ملتا ہے کا ٹیکہ کہاں    19کے کویڈ۔   اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ کو آپ کی 

پاس صحت کا بیمہ نہیں  آپ کو جیب سے باہر کے اخراجات ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی ، یہاں تک کہ اگر آپ کے  

   ہے۔ 

  تاکہ وہ اس خدمت کا اختیار ہے  دینے کو انتظامی فیس کا بل کے پاس انشورنس کمپنیوں فراہم کرنے والوں ٹِیکہ،  تاہم

فراہم کرنا فراہم  کا ٹیکہ COVID-19کہ کلینک کی ترتیب میں  اس کی وجہ یہ ہے کرسکیں۔  کو ختم کے اخراجات

شراکت داروں کا اپنا الیکٹرانک میڈیکل ریکارڈ سسٹم ہے   ٹیکہ کاریکرنے والے کے لئے بال معاوضہ نہیں ہے۔کچھ 

کا ریکارڈ منتقل ہونے کو یقینی بنانے کے   ٹیکہ کاریجس سے آپ کو ورجینیا امیونائزیشن انفارمیشن سسٹم تک اپنے 

  ۔ تا ہےاستعمال کرنے کے لئے کہا جاسک  لیے

سماجی تحفظ نمبر   اور جانتے ہو کہ ریاست اور مقامی ایجنسیاں سے بچومعاوضے لینے والے فراڈ  کے لئےتقرریوں 

  ۔ ضرورت نہیں رکھتے ہیںیا امیگریشن حیثیت کی 

 

 

https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/02/26/what-you-need-to-know-about-free-vaccine-health-insurance-and-admin-fees/
https://fairfaxcountyemergency.wpcomstaging.com/2021/03/18/dont-fall-victim-to-these-6-covid-19-scams/

