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كيف تحصل على جرعتك من اللقاح

ً
تأكد من حصولك على اللقاح عندما تكون
مستحقا له حتى تتمكن من حماية نفسك .إذا لم تستطع القيام بهذه العمليةعبر اإلنترنت ،اتصل بخط املساعدة بشأن لقاح
ً
في نيفادا ،رقم  1.800.401.0946إذا كنت ً
خبيرا في استخدام الكمبيوتر وتعرف شخصاقد يواجه صعوبة في القيام بهذه العملية ،فيرجى عرض املساعدة عليه.

الخطوة األولى :اعثرعلى موقع اللقاح

•يمكن العثور على جميع مواقع اللقاح
في مقاطعتك على املوقع اإللكتروني
 ،nvcovidfighter.orgالصفحة الخاصة
باملقاطعة ،أو عن طريق االتصال
بخط املساعدة بشأن اللقاح في نيفادا ،رقم
ً
صباحا
 ،1.800.401.0946من الساعة 8
حتى ً 8
مساء 7 ،أيام في األسبوع (يتوفر
متحدثون بلغات متعددة).

الخطوة الرابعة :استعد ملوعدك

•إذا كانت هناك نماذج ،فأكملها قبل املوعد أو احضر ً
مبكرا إلكمالها.
•إذا كنت غير قادر على تحديد موعدك ،يرجى اإللغاء.

الخطوة الخامسة :احضرهوية/إثبات شخصية

• ستحتاج إلى إظهار هوية شخصية.
• خصوصيتك محمية.
•ال تتم مشاركة معلوماتك مع الحكومة الفيدرالية.

الخطوة الثانية :سجل على املوقع اإللكتروني

• بمجرد تحديد موقع اللقاح ،قم بزيارة املوقع اإللكتروني لهذا املوقع
لحجز موعد.
ً
• بالنسبة لألشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين  16و 17عاما ،تحقق من أن
موقع اللقاح يقدم لقاح فايزر وهو الوحيد املعتمد ملن تزيد أعمارهم عن 16
ً
ً
عاما (في هذا الوقت ،لم يتم اعتماد أي لقاحات ملن تقل أعمارهم عن  16عاما).
• قد تحتاج إلى إنشاء ملف تعريف مستخدم واإلجابة عن أسئلة حول
استحقاقك.

الخطوة الثالثة :حددتاريخ/وقت املوعد

الخطوة السادسة :حدد موعد الجرعة الثانية
(إن أمكن)

•حدد موعد جرعتك الثانية إذا حصلت على
لقاح فايزر أو مودرنا.

•للتذكير بالجرعة الثانية ،سجل في خدمة VaxText
عن طريق إرسال رسالة نصية مكتوب فيها تسجيل
في .1.833.829.8398
•لتنبيه مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبأي آثار جانبية،
سجل على املوقع اإللكتروني .vsafe.cdc.gov

• بمجرد التسجيل ،ابحث عن أي موعد متاح.
• قد تحتاج إلى تكرار املحاولة في عدة مواقع.
ً
صبورا .مع زيادة إنتاج اللقاحات في اآلونة
•	كن
ن
األخيرة ،سيكو هناك املزيد من اإلمداد
واملواعيد املفتوحة ً
قريبا.

الخطوة السابعة :احصل على الجرعة الثانية (إن أمكن)

•إذا حصلت على لقاح فايزر أو مودرنا ،تأكد من حصولك على الجرعة الثانية في التاريخ
محميا ً
ً
املحدد لتكون
تماما.
• إذا تلقيت لقاح جانسن ،فستكون قد حصلت على تطعيمك بالكامل بعد جرعة واحدة.

اعثرعلى موقع لقاح
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