COVID-19
چگونه و اکسین خود را دریافت کنید

در صورت واجد شرایط بودن واکسین خود را دریافت نموده تا مصؤن بمانید .اگر نمیتوانید این پروسه را بصورت آنالین انجام دهید ،با خدمات تلفونی نیوادا (Nevada›s Vaccine
ً
 Helpline) 1.800.401.0946در تماس شوید .اگر مهارت کمپیوتری دارید و می فهمید ک�سی با این پروسه مشکل دارد ،لطفا آنها را کمک نمایید.

مرحله  :1مرکزواکسین را پیدا کنید

• تمام مراکز واکسین موجود در کشور خود را
میتوانید در ،nvcovidfighter.org
صفحه مخصوص-کشور ،یا با تماس گرفتن
به خدمات تلفنی واکسین نیوادا
)،(Nevada's Vaccine Helpline
 ،1.800.401.0946از  8صبح الی  8شام ،هفت روز
در هفته (افراد مسلط بر چندین زبان در دسترس
است) پیدا کنید.

مرحله  :2درویب سایت ثبت نام نمایید

• وقتی که یک مرکز را شناسایی نمودید به ویب سایت همان مرکز برای قرار مالقات مراجعه
نمایید.
فایزر
( )Pfizerتزریق میشود،
•  برای افراد  16-17ساله ،موقعیتی را تایید نمایید که واکسین
تنها واکسین که برای افراد بزرگتر از  16سال تائید شده است (در حال حاضر هیچ واکسین
برای انهایکه زیر سن  16سال قرار دارند ،تائید نشده).
• شما نیاز به ایجاد یک پروفایل کاربر داشته و سواالت مربوط به مشمولیت خود را پاسخ
خواهی داد.

مرحله  :3زمان /تاریخ قرارمالقات را انتخاب
نمایید

• وقتی ثبت نام شدید ،در جستجوی قرار مالقات
در حال دسترس باشید.
ً
• شما باید مکررا در چندین موقعیت یا مکان
کوشش کنید.

•صبور باشید .با افزایش اخیر تولید واکسین ،به
زودی عرضه و قرار مالقات بیشتر خواهد بود.

مرکزو اکسین را پیدا کنید

مرحله  :4برای قرارمالقات خود آماده شوید

•اگر فورمه های وجود دارد ،قبل از قرار مالقات تکمیل نمایید و یا هم قبل از قرار
مالقات حضور یافته و تکمیل نمایید.
ً
•اگر نمیتوانید برای قرار مالقات بروید ،لطفا فسخ نمایید.

مرحله  :5کارت هویت/تاییدی را با خود بیاورید

• شما باید کارت هویت خود را نشان دهید.
• از حریم خصو�صی تان محافظت می شود.
• معلومات شخ�صی شما با دولت فدرال شریک نمی شود.

مرحله  :6زمان دوزدوم را مشخص نمایید
(اگرقابل اجرا است)

• در صورتیکه واکسین فایزر ( ) Pfizerیا مودرنا
( )Modernaرا دریافت میکنید زمان برای دوز دوم را
مشخص نمایید.
• ببرای یادآوری دوز دوم از طریق پیام کتبی ENROLL
را به شماره  1.833.829.8398ارسال نموده تا در
 VaxTextثبت نام شوید.
• برای مطلع ساختن  CDCاز هر نوع عوارض جانبی ،در vsafe.cdc.govثبت نام
نمایید.

مرحله  :7دوزدوم را دریافت کنید (اگرقابل اجرا باشد)

• در صورتیکهواکسین فایزر ( ) Pfizerیا مودرنا ( )Modernaرا دریافت نموده اید
اطمینان حاصل نمایید که برای مصوونیت کامل خود دوز دوم را به تاریخ تعین شده
دریافت نمایید.
•  اگر شما واکسین جانسین را دریافت کرده اید در اینصورت شما بطور کامل واکسین
شده اید.
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