منابع واکسن COVID-19

چگونه واکسینه شویم؟

لیست زیر گزینه ها� ب رای دریافت واکسن کووید  19ب رای شما در اورنج ت
کان�  ،ایروین و
ی
تغی� کند،
مناطق اط راف ما را شامل یم شود از آنجا که ممکن است اطالعات واکسیناسیون
ی
ت
بیش� به سایت زیر م راجعه کنند:
ب رای اطالعات
cityofirvine.org/covid19
ً
لطفا توجه داشته باشید که از کدام پورتال وب سایت ب رای
ثبت نام استفاده میکنید  ،زی را سایتهای خایص از سیستم های خاص ثبت نام و برنامه ریزی
استفاده یم کنند.
گ
اف رادی که در اورنج ت
کان� کالیفرنیا زند� و یا کار یم کنند یم توانند از طریق:
ت
به صورت آنالین ثبت نام کنند تا ق رار مالقات های موجود را مشاهده کرده و از امکان دس�یس به آینده
مطلع شوندOthena.com .
 CuraPatientیک سیستم برنامه ریزی واکسن است که توسط Othena
ت
بهداش� و آژانس های بهداشت عمویم ایجاد شده است.
و در همکاری با متخصصان برجسته م راقبت های
بهداش� اورنج ت
ت
ن
کان� که یم تواند به اف راد سالمند یا اف رادی که اهل فن نیستند
تلف� آژانس م راقبت های
خط
در م راحل ثبت نام کمک کند.
Hotline 714-834-2000
ت
بهداش� در کل کشور به تالش واکسیناسیون در رسارس
کال پیل پومونا با همکاری کنرسسیویم از سازمان های
گ
ت
دس�س اف راد واجد ش�ایط که در مناطق اط راف از جمله ایروین زند� یم کنند
کشور پیوسته است .واکسن در
ت
ن
بگ�ید .ب رای گرف� وقت واکسینه شدن به وب سایت زیر م راجعه
میباشد ..ب رای دریافت واکسن باید وقت ی
کنید واز ش�ایط فعیل و واجد ش�ایط بودن مطلع شوید.
myturn.ca.gov
CVS:
از  11ماه فوریه برنامه ریزی واکسیناسیون کووید  19را ب رای گروه های واجد ش�ایط در  100فروشگاه در
رسارس کالیفرنیا آغاز کرد.
Walgreens:
ش
یک برنامه زمان بندی آنالین و واجد �ایط بودن دارد  ،بناب راین اف راد یم توانند ب رای دریافت اطالعات روزانه
و ق رار مالقات ثبت نام کنند.
Rite Aid:
ین
تعی�
در حال همکاری با آژانس های محیل ب رای دریافت واکسن است و وب سایت آنها یک ابزار غربالگری و
واجد ش�ایط بودن را ارائه یم دهد .ثبت نام قبیل ب رای همه واکسیناسیون های داروخانه ها ض�وری است و
اهنما� های بهداشت عمویم ب رای گروه های دارای اولویت انجام یم شود  -در حال
ق رار مالقات ها تحت ر
ی
ن
ض
ت
طوال�
بهداش�  ،سالمندان  65سال به باال و ساکنان م راقبتهای م راکز های
حا� کارمندان م راقبت های
مدت در الویت ق رار دارند.
ت
ت
ت
بگ�د:
هر کیس که دس�یس به این�نت نداشته باشد یم تواند با خدمات مش�ی تماس ی
کالیفرنیا  A1مطابق با ردیف فاز UCI Health
ت
بیش� دارند واکسن ارائه یم دهد .برنامه ریزی از
ب رای واکسیناسیون کووید 19ب رای اف رادی که  65سال یا
طریق وب سایتvaccine.ucihealth.org :
انجام یم شود .اف رادی که عضونمیباشند ممکن است م راحل ثبت نام را به عنوان “مهمان” کامل کنند.

آیا به حمل و نقل نیاز دارید؟
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ت
بیش�ی
اگر سالمند هستید و ب رای رسیدن به ق رار واکسیناسیون نیاز به حمل و نقل دارید  ،یا اگر ب رای ثبت نام ب رای واکسیناسیون به کمک
بگ�ید.
احتیاج دارید  ،با شماره تلفن  949-724-6926تماس ی
ً
ت
بیش� در مورد واکسیناسیون  ،لطفا به آدرس وب سایت کووید م راجعه کنید:
ب رای اطالعات

occovid19.ochealthinfo.com

