ما يجب عليك معرفته قبل الحصول على اللقاح
تتوفر المعلومات حول مكان وجود
اللقاح على الرابط التالي
 covidvaccine.oregon.govوعبر األداة التي
تقدمها والية أوريغون للحصول على اللقاح (.)GVO

ال تحتاج إلى تقديم رقم الضمان االجتماعي.
يمكنك ترك هذه الخانة فارغة ،حتي وإن
طلبت منك أثناء عملية تحديد الموعد.

عضوا في خطة
خيارات النقل متوفرة .إذا كنت
ً
والية أوريغون الصحية ( )OHPوتحتاج إلى رحلة
لالنتقال للحصول على اللقاح ،فإن الرحالت مجانية.
يمكنك إيجاد رحلة عبر خدمات الرحالت التي
تقدمها خطة والية أوريغون الصحية ()OHP
أو عبر خطة منظمة الرعاية المنسقة ()CCO

ال يلزم وجود إثبات.
ال تطلب هيئة الصحة بوالية أوريغون
( )OHPإثباتًا على استحقاقك للقاح .قد
تطلب منك الجهات المقدمة للقاح إثبات
استحقاقك على الموقع الخاص باللقاح.

سيتوفر لقاح فيروس كورونا المستجد
(كوفيد  )19-مجانًا .لست بحاجة إلى تأمين
ً
مشمول بالتغطية
صحي ،ولكن إذا كنت
التأمينية ،احضر معك بطاقة التأمين الخاصة
بك إلى الموعد المحدد لتلقي اللقاح.

ال تذهب إلى الموعد المحدد لك
إذا كنت تشعر بالمرض.

قد تضطر إلى االنتظار في الصف.
خطط مسبقًا واسأل المسؤولين عن موقع
اللقاح عن خدمات اللغة أو الترتيبات
التيسيرية إذا كنت بحاجة إليها.

ستظل تحت المالحظة لمدة 30-15
دقيقة بعد تلقي اللقاح .سترغب الجهة
المقدمة للقاح في التأكد من أنك بخير.

إذا تلقيت جرعتين من اللقاح ،ستحتاج إلى تحديد
موعد آخر .إذا تلقيت لقاح فايزر ( )Pfizerأو
مودرنا ( ،)Modernaيجب عليك تلقي بطاقة اللقاح
التي توضح لك متى تتلقى الجرعة الثانية.
يتطلب لقاح جونسون آند جونسون
( )Johnson & Johnsonجرعة واحدة فقط.

يجب عليك عزل نفسك إذا تعرضت
لإلصابة بفيروس كورونا المستجد
(كوفيد  )19-قبل تلقي الجرعة األخيرة
من اللقاح .اتبع إرشادات الصحة العامة
وابق في المنزل لمدة  14يو ًما حتى
إذا كنت قد تلقيت جرعتك األولى.

إمكانية الوصول إلى المستند :بالنسبة لألفراد ذوي اإلعاقة أو األفراد الذين يتحدثون لغة
أخرى بخالف اإلنجليزية ،يمكن لهيئة الصحة بوالية أوريغون ( )OHPتوفير المعلومات
بتنسيقات بديلة مثل الترجمات أو الطباعة الكبيرة أو طريقة برايل .اتصل بمركز
المعلومات الصحية على الرقم  ،1-971-673-2411أو  711 TTYأو مراسلته عبر
البريد اإللكتروني .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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