COVID-19
اپنی ویکسین کیسے حاصل کی جائے

جب آپ اہل ہوں تو اپےن لےی ویکسین حاصل کرنا یقینی بنائیں تاکہ آپ محفوظ رہ سکیں۔ اگر آپ آن الئن اس طریقہ کار کی انجام د�ہی سے قاصر ہوں تو ،نیواڈا کی ویکسین ہیلپ
الئن ) 1.800.401.0946 ،(Nevada›s Vaccine Helplineپر رابطہ کریں۔ اگر آپ کو کمپیوٹر چالنا آتا ےہ اور ک�سی ایسے شخص کو جانےت ہیں جسے اس طریقہ کار میں مشکل کا
سامنا ہو سکتا ےہ ،تو براہ کرم انہیں مدد کی پیشکش کریں۔

مرحلہ  :1ویکسین لگوانے کا مقام تالش
کریں

•آپ کی کاؤنٹی میں جن مقامات پر ویکسین
دستیاب ےہ وہ سب  nvcovidfighter.orgپر،
کاؤنٹی کے مخصوص صفحہ میں ،یا نیواڈا کی
ویکسین ہیلپ الئن ،1.800.401.0946 ،پر
صبح  8تا رات  8بجے تک ،ہفےت کے  7دن کال کر
کے معلوم کےی جا سکےت ہیں (جہاں متعدد زبانیں
بولےن و الے افراد دستیاب ہیں)۔

مرحلہ  :4اپنی اپائنٹمنٹ کے لےی تیاری کریں

•اگر فارمز موجود ہوں ،تو انہیں اپائنٹمنٹ سے پہےل مکمل کر لیں یا مکمل کر نے کے لےی
جلدی تشریف الئیں۔
•اگر آپ اپنی اپائنٹمنٹ پر آنے سے قاصر ہوں ،تو براہ کرم اسے منسوخ کر دیں۔

مرحلہ /ID :5تصدیقی دستاویزاپنے ہمراہ الئیں

• آپ کو ایک  IDدکھانا ہو گی۔
• آپ کی رازداری کا تحفظ کیا جاتا ےہ۔
•آپ کی ذاتی معلومات وفاقی حکومت کے ساتھ شیئر نہیں کی جاتیں۔

مرحلہ  :2ویب سائٹ پر رجسٹرہوں

• ایک مرتبہ کوئی مقام تالش کر لیےن کے بعد ،اپنی اپائنٹمنٹ طے کر نے کے لےی اس مقام
کی ویب سائٹ مالحظہ کریں۔
•   16-17سالہ افراد کے لےی ،توثیق کریں کہ اس مقام پر  Pfizerویکسین لگائی جا ر�ہی
ےہ ،جو کہ  16+افراد کے لےی واحد منظور شدہ ویکسین ےہ
(فی الحال 16 ،سال سے کم عمر بچوں کے لےی کوئی ویکسین منظور شدہ نہیں)۔
• آپ کو ایک صارف پروفائل تخلیق کر نے اور اپنی اہلیت کے بارے میں سواالت کے
جواب دیےن پڑ سکےت ہیں۔

مرحلہ  :3اپائنٹمنٹ کی تاریخ/وقت منتخب
کریں

• ایک مرتبہ رجسٹر ہو نے پر ،دستیاب اپائنٹمنٹ
کے لےی تالش کریں۔
• آپ کو ّ
متعدد بار کئی مقامات پر
کوشش کرنا پڑ سکتی ےہ۔
•تحمل کا مظاہرہ کریں۔ ویکسین کی پیداوار میں
حالیہ اضافے کے ساتھ ،جلد �ہی مزید سپالئی اور
اوپن اپائنٹمنٹس دستیاب ہوں گی۔

مرحلہ  :6دوسری خوراک شیڈول کریں (اگرقابل
اطالق ہو)

•اگر آپ  Pfizerیا  Modernaویکسین لے رےہ ہیں تو
اپنی دوسری خوراک شیڈول کریں۔

•دوسری خوراک کی یاددہانی کے لےی1.833.829.8398 ،
پر ENROLLکا ٹیکسٹ کر تے ہو ئے  VaxTextکے لےی
سائن اپ کریں۔
• CDCکو ک�سی قسم کے ضمنی اثرات سے متعلق آگاہ کر نے کے لےی،
 vsafe.cdc.govپرسائن اپ کریں۔

مرحلہ  :7دوسری خوراک حاصل کریں (اگرقابل اطالق ہو)

•اگر آپ  Pfizerیا  Modernaویکسین لے رےہ ہیں ،تو مکمل تحفظ کے لےی شیڈول کردہ
تاریخ پر دوسری خوراک لینا یقینی بنائیں۔
• اگر آپ  Janssenویکسین لے رےہ ہیں ،تو ایک خوراک کے بعد �ہی آپ کی ویکسین مکمل
ہو جائے گی۔

ویکسین لگوانے کا مقام تالش کریں
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