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مصادر الحتياجاتك من التواصل:
قالب الربيد اإللكرتوين ،ومحتوى النرشة اإلخبارية ،ومحتوى وسائل التواصل االجتامعي

رسالة من هيئة الصحة يف والية أوريغون

تشكرك هيئة الصحة يف والية أوريغون عىل مساعدة موظفيك يف التطعيم ضد مرض كوفيد.19-
وسوف تشاعد رشاكتك هذه يف حامية أرواح عديدة .إننا ملتزمون مبشاركة املعلومات معك بينام
نواصل طرح برنامج التطعيم يف والية أوريغون.
تشكرك هيئة الصحة يف والية أوريغون عىل مساعدة موظفيك يف التطعيم ضد مرض كوفيد .19-وسوف تشاعد رشاكتك هذه يف حامية
أرواح عديدة .إننا ملتزمون مبشاركة املعلومات معك بينام نواصل طرح برنامج التطعيم يف والية أوريغون.
ال ترتدد يف تخصيص هذا املحتوى مبا يناسب العاملني الذين تصل إليهم .أنت ركن مهم من جهود الدولة للتأكد من حصول العاملني عىل
معلومات دقيقة بشأن املكان الذي ميكنهم التوجه إليه للحصول عىل اللقاح .إذا كان لديك أي أسئلة بشأن مجموعة األدوات هذه ،يرجى
التواصل مع مركز املعلومات الصحية التابع لهيئة الصحة يف والية أوريغون ( )OHAعرب COVID.19@dhsoha.state.or.us
تحقق من التحديثات التي تطرأ عىل مجموعة أدوات االتصاالت عىل ال رابط
https://govstatus.egov.com/or-oha-covid-resources
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نقاط الحديث/الرسائل الرئيسية :ما يحتاج املوظفون
إىل معرفته حول لقاحات كوفيد 19-يف والية أوريغون
من ميكنه الحصول عىل اللقاح؟ متى؟

تجري والي أوريغون التطعيامت عىل م راحل .ميكن لألشخاص يف املجموعات املؤهلة وحدهم تلقي التطعيم.
معلومات عن تسلسل اللقاح

أين ميكنني الحصول عىل التطعيم؟

ميكن لألشخاص الذين يعيشون يف والية أوريغون الحصول عىل اللقاحات يف عدة مواقع.
معلومات عن مواقع اللقاح

سيتم توفري اللقاحات للعاملني يف:
• بعض مواقع العمل
• بعض مواقع إسكان العاملني
للتعبري عن اهتاممك باستضافة حدث تطعيم مفاجئ يف موقع عملك أو موقع إسكان العاملني ،فاتصل بهيئة الصحة
العامة املحلية .يرجى العلم أن القيود املفروضة عىل التوريد والقامئني بالتطعيم تعني أنه سيتم املوافقة عىل بعض هذه
الطلبات فحسب.

االطالع عىل معلومات بشأن اللقاح ضد كوفيد 19-بحسب املقاطع.
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كيفية الحصول عىل موعد للتطعيم

ميكن ملواطني والية أوريغون املؤهلني االنتقال إىل  covidvaccine.oregon.govللبحث عن معلومات
بشأن اللقاح يف مجتمعاتهم املحلية ،والتسجيل يف أداة  Get Vaccinated Oregonالتطعيم يف
أوريغون ومعرفة معلومات محددة بحسب املقاطعة .ال تتوفر إمكانية حجز املواعيد حال ًي ا عرب املوقع
 covidvaccine.oregon.govلكنه يحتوي عىل روابط بهيئات الصحة املحلية ومواقع التطعيم
العمومية تفيدك يف حجز املواعيد.
وميكن ملواطني والية أوريغون أيضً ا إرسال رسالة نصية بها كلمة “ ”ORCOVIDإىل الرقم ( 898211باللغتني
اإلنجليزية واإلسبانية فقط) أو رسالة إلكرتونية إىل ORCOVID@211info.org (تتوفر املساعدة اللغوية) .إذا مل
تتمكن من الحصول عىل إجابة عن سؤال بشأن اللقاح ضد كوفيد 19-عىل موقع الويب أو عرب رسالة نصية أو بالربيد
اإللكرتوين ،ميكنك االتصال بالرقم  211أو  ،1-866-698-6155وهو رقم مجاين يستقبل املكاملات من الساعة 6
صبا ًح ا حتى  7مسا ًء يوم يً ا ،مبا يف ذلك أيام العطالت .قد تكون هناك أوقات انتظار بسبب ارتفاع عدد املكاملات.
بالنسبة للصيدليات ،ميكن ملواطني والية أوريغون املؤهلني تحديد مواعيد للتطعيم مبارشة عىل مواقعها اإللكرتونية.
فحص ا لألهلية.
ستجري الصيدليات ً
Bi-Mart: https://book-ch.appointment-plus.com/ctkqt9ky/#/
Costco: costco.com/covid-vaccine.html
Health Mart: healthmartcovidvaccine.com
Rite-Aid: ritea.id/oregon
Safeway/Albertsons: safeway.com/pharmacy/covid-19.html
Walgreens: https://www.walgreens.com/findcare/vaccination/covid-19
Walmart: https://www.walmart.com/cp/flu-shots-immunizations/1228302

ملاذا يجب التطعيم

ميكن أن تساعدنا اللقاحات ضد كوفيد 19-يف العودة إىل أنشطتنا املحبوبة .نريد جمي ًع ا استئناف حياتنا
كام عهدناها .وميكن أن تساعدنا التطعيامت يف العودة إىل العديد من األمور التي بتنا نفتقدها بشدة.
عندما يتم تطعيم عدد ٍ
كاف من الناس ،سنكون قادرين عىل رؤية أحبائنا واالحتفال بالعطالت والعودة إىل
املزيد من مظاهر حياتنا الطبيعية.
فوائد الحصول عىل اللقاح ضد كوفيد19-
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ما األمور الواجب معرفتها قبل الذهاب؟

أي اللقاحات ينبغي لك الحصول عليه؟ اللقاح الذي يتم توفريه لك .تم اعتامد جميع اللقاحات ضد
كوفيد 19-املتوفرة حال يً ا يف الواليات املتحدة من ِق بل إدارة الغذاء والدواء ( )FDAمبوجب “إذن االستخدام
يف حاالت الطوارئ” .وهذا يعني أنه قد تم اختبارها بدقة وثبت أنها آمنة وفعالة يف الحد من اإلصابة
الشديدة ودخول املستشفيات والوفاة
احصل عىل التطعيم مبجرد أن يحني دورك .مع أن إمدادات اللقاح محدودة حال ًي ا ،فإن مسؤويل الصحة
العامة يعملون عىل إتاحة اللقاحات عىل نطاق واسع للجميع .من أجل حامية نفسك ومنع انتشار
كوفيد ،19-من املهم أن تحصل عىل التطعيم مبجرد أن يحني دورك.
أمان اللقاح وفعاليته

ماذا تتوقع بعد التطعيم

بعد التطعيم ضد كوفيد ،قد تصيبك بعض اآلثار الجانبية .بعد أخذ اللقاح ،قد يكون هناك بعض األمل
أو االحم رار أو التورم يف مكان الحقنة .قد تشعر بتعب أو تعاين من صداع أو آالم يف العضالت أو حمى
(نادرة) أو غثيان .وهذا يعني أن اللقاح يعمل عىل الحفاظ عىل صحة جسمك.
اآلثار الجانبية للقاح
وبعد التطعيم بالكامل ،يجب أن تستمر يف اتخاذ تدابري السالمة لحامية نفسك واآلخرين ألن كوفيد19-
هو مرض يسببه فريوس جديد يواصل الخ رباء معرفة املزيد عنه بانتظام.
األمور التي يجب أن نتعاون بشأنها
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األسئلة الشائعة

األسئلة التي قد يطرحها املوظفون:

من الذي يعترب من عامل الخطوط األمامية؟

يرجى االطالع عىل مخطط املعلومات من هيئة الصحة يف والية أوريغون لتسلسل اللقاح الذي يتضمن قامئة باألشخاص املؤهلني
ومواعيد تطعيمهم.

هل يحتاج املوظفون أو أصحاب العمل إىل تقديم دليل عىل أن املوظفني األف راد يعملون يف الخطوط األمامية؟

ال .نحن نعتمد عىل نظام قوامه كلمة الرشف .لن يضطر عامل الخط األمامي إىل إظهار دليل عىل أنه مؤهل ،ولكن قد يطلب مقدمو
اللقاحات منهم اإلعالن بطريقة ما عن أنهم مؤهلون.

هل ستكون هناك إمكانية للتطعيم يف املوقع؟

نعم .نأمل أن يستضيف بعض أصحاب العمل عيادات التطعيم يف مواقع العمل أو مواقع إسكان العاملني .وسيتطلب ذلك التخطيط
والتنسيق مع هيئة الصحة العامة املحلية .لن يكون هذا خيا ًرا متا ًح ا لكل صاحب عمل .لكن بالنسبة للعديد من أصحاب العمل،
سيكون ذلك خيا ًرا منطق يً ا ،ما دامت هناك قوة عاملة كافية يف املنطقة لتزويد العيادة باملوظفني .اتصل بهيئة الصحة العامة املحلية
مهتم باستضافة حدث.
إذا كنت
ً

كيف سيحجز املوظفون مواعيد للتطعيم؟ هل يستطيع أصحاب العمل املساعدة يف هذا؟

ميكن ألصحاب العمل املساعدة من خالل السامح ملوظفيهم مبعرفة أين يتوجهون لحجز مواعيد التطعيم الخاصة بهم.
ميكن ملواطني والية أوريغون املؤهلني االنتقال إىل  covidvaccine.oregon.govللبحث عن معلومات بشأن اللقاح يف مجتمعاتهم
املحلية ،والتسجيل يف أداة ( Get Vaccinated Oregonالتطعيم يف أوريغون) ومعرفة معلومات محددة بحسب املقاطعة .ال يتوفر
حجز املواعيد حال يً ا عرب .covidvaccine.oregon.gov
وميكن ملواطني والية أوريغون أيضً ا إرسال رسالة نصية بها كلمة “ ”ORCOVIDإىل الرقم ( 898211باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية
فقط) أو رسالة إلكرتونية إىل ( ORCOVID@211info.orgتتوفر املساعدة اللغوية) .وإذا مل يتمكنوا من الحصول عىل إجابة عن
سؤال بشأن لقاح كوفيد 19-عرب املوقع اإللكرتوين أو عن طريق الرسائل النصية أو الربيد اإللكرتوين ،ميكنهم االتصال بالرقم  211أو 
( 1-866-698-6155مجانًا) ،وهو مفتوح من الساعة  6صبا ًح ا حتى  7مسا ًء يوم يً ا ،مبا يف ذلك أيام العطالت .قد يكون عدد
املكاملات أكرث من املعتاد .سيتم منحك خيار معاودة االتصال بك بدالً من االنتظار عىل الخط.

هل سيكون هناك ترتيب لألولويات ضمن مجموعة العاملني يف الخطوط األمامية؟

اعتبا ًرا من  29مارس ،سيكون عامل املزارع املهاجرون واملوسميون والعاملني يف صناعة املأكوالت البحرية والعامل الزراعيون وعامل
تجهيز األغذية ورجال اإلطفاء يف ال رباري مؤهلني للتطعيم ضد كوفيد .19-وسيكون جميع عامل الخطوط األمامية اآلخرين مؤهلني
اعتبا ًرا من  19أبريل.

عامل الخط األمامي هو شخص يعمل يف وظيفة تعرضه لخطر أكرب لإلصابة بكوفيد 19-ألنه ال يستطيع أداء واجباته الوظيفية من
املنزل أو يف مكان آخر يحد من االتصال الوثيق أو املتكرر باآلخرين من خارج أرسته .يجب أن تتسم وظيفة عامل الخط األمامي أيضً ا
مبا ييل:
• االتصال الوثيق املنتظم بأشخاص بخالف أف راد أرسته (عىل مسافة أقل من ستة أقدام)؛
• واالتصال الوثيق املنتظم بأشخاص بخالف أف راد أرسته (أكرث من  15دقيقة لكل شخص)
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إذا كان الشخص مستوف يً ا لهذه املعايري ،وتم إدراجه يف قامئة الصناعات املحددة من قبل مركز السيطرة عىل األم راض والوقاية منها
( )CDCيف مرحلتيه 1ب أو 1ج ،أو كان مدر ًج ا يف قامئة الصناعات التابعة لهيئة الصحة يف والية أوريغون ( ،)OHAفسيتم اعتبار
الشخص ً
عامل يف الخطوط األمامية.
ميكن العثور عىل قامئة هيئة الصحة يف والية أوريغون هنا:
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/la3527A.pdf
ميكن العثور عىل قامئة مركز السيطرة عىل األم راض والوقاية منها ( )CDCاألكرث تفصي الً ،والتي تتضمن التعريفات ،هنا:
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/categories-essential-workers.html
سيحتاج الناس إىل أن يقرروا بأنفسهم ما إذا كانوا من فئة العاملني يف الخطوط األمامية .ال تتطلب الوالية التحقق من أن الشخص
يقع ضمن فئة معينة ،عىل الرغم من أنه قد يتم سؤالك يف موقع التطعيم عن الفئة التي تنتمي إليها.
نظ ًرا لحجم األسئلة حول أهلية العاملني يف الخطوط األمامية ،ال تستطيع هيئة الصحة يف والي أوريغون اإلجابة عن أسئلة محددة
حول أهلية العاملني يف الخطوط األمامية .وستواصل الهيئة العمل عىل إث راء األسئلة الشائعة ( ،)FAQsلذا تحقق من هذا املورد
بشكل دوري للحصول عىل إجابات أكرث تحدي ًدا.
ميكن العثور عىل األسئلة الشائعة هنا:
https://sharedsystems.dhsoha.state.or.us/DHSForms/Served/la2390u.pdf

فيام ييل بعض األسئلة التي قد يطرحها العاملون لديك:

أين ميكنني الحصول عىل التطعيم؟

يف الوقت الحايل ،تشمل األماكن التي تقدم اللقاحات :هيئات الصحة العامة املحلية أو رشكائها والصيدليات واملستشفيات وأحداث
التطعيم وامل راكز الصحية املؤهلة فيدرال يً ا والسلطات الصحية القبلية .ويف الوقت الحايل ،ونظ ًرا ملحدودية اإلمدادات ،من املحتمل أال
يحصل مقدم الرعاية األولية إليك (عيادة طبيبك) عىل اللقاحات.

كيف ميكنني معرفة ما إذا كنت مؤه الً للتطعيم؟

انتقل إىل  covidvaccine.oregon.govواستخدم أداة ُ .Get Vaccinated Oregonص ممت هذه األداة ملساعدتك يف فهم ما
إذا كنت مؤه الً أم ال .سيكون عليك التسجيل للحصول عىل أجدد املعلومات بشأن فرص التطعيم .إذا كنت بحاجة إىل مساعدة يف
التسجيل،فاطلب من شخص ما املساعدة أو اتصل بالرقم .211

متى ميكنني الحصول عىل التطعيم؟

اعتبا ًرا من  29مارس ،يحق لبعض العاملني يف الخطوط األمامية الحصول عىل اللقاحات ضد كوفيد.19-
(اطلع عىل القامئة الكاملة للفئات املؤهلة ومواعيد التطعيم ).نظ ًرا لندرة اللقاحات ،قد يستغرق حجز موعد للتطعيم بضعة أيام أو
حتى أسابيع .لقد انتظرت مدة طويلة .واالنتظار مري ر ،لكننا نلتمس منك التحيل بالصرب من فضلك .ال تزال بعض املقاطعات تقوم
بتطعيم مواطني أوريغون املؤهلني اآلخرين ،وإمدادات اللقاح الفيدرالية قليلة العدد.

من أين أحصل عىل املعلومات؟

انتقل إىل .covidvaccine.oregon.gov
أرسل كلمة “ ”ORCOVIDإىل الرقم  898211واحصل عىل أجدد األخبار عرب الرسائل النصيةSMS/
(باللغتني اإلنجليزية واإلسبانية فقط).
أرسل رسالة إلكرتونية إىل .ORCOVID@211info.org
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إذا مل تتمكن من الحصول عىل إجابة عن سؤال بشأن لقاح كوفيد 19-عىل املوقع اإللكرتوين أو عن طريق الرسائل النصية أو الربيد
اإللكرتوين ،فاتصل مبركز االتصال عىل الرقم  211أو ( 1-866-698-6155مجانًا) .وهو مفتوح من الساعة  6صبا ًح ا حتى الساعة 7
مسا ًء يوم يً ا ،مبا يف ذلك أيام العطالت .قد تكون أوقات االنتظار طويلة بسبب كرثة املكاملات .ويوجد خيار ملعاودة االتصال بك بدالً من
االنتظار عىل الخط .تتوفر اللغتان اإلنجليزية واإلسبانية يف مركز االتصال .وتتوفر الرتجمة الفورية إىل جميع اللغات األخرى:TTY .
اطلب الرقم  711أو اتصل بالرقم .1-866-698-6155

ما وثيقة الهوية التي يجب أن أحرضها معي إلثبات أهليتي؟

ال يتعني عليك تقديم دليل عىل أنك مؤهل ،ولكن قد يطلب منك مقدمو اللقاحات أن تعلن بطريقة ما أنك مؤهل.

كم سيكلفني التطعيم؟

هل أحتاج إىل تأمني صحي للحصول عىل اللقاح؟ يتوفر اللقاح ضد كوفيد مجانًا من أجلك .ولست بحاجة إىل تأمني صحي .إذا كان
لديك تأمني صحي ،فقد يفرض مقدمو اللقاح عىل رشكة التأمني الخاصة بك رسو ًم ا إدارية مقابل إعطائك اللقاح .وهذا يعني أنه قد
يُ طلب منك معلومات التأمني الخاصة بك عندما تحصل عىل اللقاح ضد كوفيد ،لذا يرجى إحضار بطاقة التأمني الصحي الخاصة بك إذا
كان لديك تأمني .ال ميكن ملقدمي اللقاحات تحصيل رسوم منك مقابل إعطائك لقا ًح ا.

أسئلة بشأن تناول اللقاح

ماذا سيحدث بعد أن أتلقى اللقاح؟

ستظل بحاجة إىل ارتداء قناع والحفاظ عىل التباعد الجسدي بعد الحصول عىل اللقاح يف الوقت الحايل .ال ميكن أن تعود األمور إىل
مجرياتها الطبيعية إىل بعد أن يتم تطعيم عدد ٍ
كاف من الناس .نحن نعلم أن التطعيم مينع الناس من اإلصابة باملرض .لكننا ال نعرف
حتى اآلن ما إذا كان الشخص الذي حصل عىل الحقنتني كلتيهام ال يزال بإمكانه نرش العدوى بكوفيد .19-وال نريدك أن تنرشها
بني األشخاص الذين مل يتم تطعيمهم بعد .من املهم أن تستمر يف ارتداء القناع ،وتحافظ عىل االبتعاد مسافة  6أقدام عن اآلخرين،
وتغسل يديك ،ومتتنع عن قضاء الوقت مع أشخاص ال تقطن معهم.
قد تحتاج أيضً ا إىل الحصول عىل جرعتني من اللقاح .بالنسبة ملعظم أنواع اللقاح ،قد تحتاج إىل أخذ حقنتني .س تُ عطى الحقنة الثانية
بعد  3أو  4أسابيع من الحقنة األوىل .ومن املهم أن تتلقى الحقنتني كلتيهام حتى يكون اللقاح فعاالً .تحدث إىل من أعطاك الحقنة
األوىل حول املوعد الذي ميكنك فيه الحصول عىل الحقنة الثانية .يجب أن تحصل عىل جرعتك الثانية يف نفس املكان الذي حصلت فيه
عىل الجرعة األوىل .فالتزم بذلك ما مل تطلب منك املمرضة أو الطبيب الحصول عىل جرعتك الثانية يف مكان آخر.

ماذا لو تعرضت ملرض كوفيد 19-بعد تناول جرعتي األوىل؟

إذا تعرضت لكوفيد ،يجب عليك اتباع إرشادات الصحة العامة والبقاء يف املنزل ملدة  14يو ًم ا حتى لو حصلت عىل الحقنة األوىل.

ألي مدة سأظل تحت املالحظة بعد تطعيمي؟

ستظل تحت املالحظة ملدة ت رتاوح بني  15و 30دقيقة .هذا يعني أنك بحاجة إىل االنتظار حيث حصلت عىل اللقاح حتى يتمكن
موفر اللقاح من مالحظتك للتأكد من أنك عىل ما ي رام.

ألي مدة سأظل تحت املالحظة بعد تطعيمي؟

بعد الحصول عىل اللقاح ضد كوفيد ،19-من املحتمل أن تؤملك ذراعك .وقد تعاين من آالم يف العضالت أو املفاصل أو تعب أو صداع
أو قشعريرة  ،أو رمبا حمى( .الحمى أقل شيو ًع ا ).وهذا يعني أن اللقاح يعمل عىل الحفاظ عىل صحة جسمك .هذه عالمات طبيعية
عىل أن جسمك يبني الحامية .يف بعض األحيان ،قد متنعك هذه اآلثار الجانبية من القيام بأنشطتك العادية لبضعة أيام .لكن ينبغي
أن تختفي معظم هذه اآلثار الجانبية يف غضون أيام قليلة.

مبن أتصل إذا كنت أعاين من آثار جانبية :موقع التطعيم أم مقدم الرعاية األولية الخاص يب؟

يعد حدوث اآلثار الجانبية بعد التطعيم ضد كوفيد 19-أم ًرا شائ ًع ا .إذا كانت لديك مخاوف بشأن أي آثار جانبية بعد مغادرة موقع
التطعيم ،يجب عليك االتصال مبقدم الرعاية األولية الخاص بك .أو ميكنك الذهاب إىل عيادة رعاية عاجلة أو مرفق طوارئ.
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هل سأحتاج إىل ارتداء قناع والحفاظ عىل التباعد؟

ستظل بحاجة إىل ارتداء قناع والحفاظ عىل التباعد الجسدي بعد الحصول عىل اللقاح يف الوقت الحايل .ال ميكن أن تعود األمور إىل
مجرياتها الطبيعية إىل بعد أن يتم تطعيم عدد ٍ
كاف من الناس .نحن نعلم أن التطعيم مينع الناس من اإلصابة باملرض .لكننا ال نعرف
حتى اآلن ما إذا كان الشخص الذي حصل عىل الحقنتني كلتيهام ال يزال بإمكانه نرش العدوى بكوفيد .19-وال نريدك أن تنرشها
بني األشخاص الذين مل يتم تطعيمهم بعد .من املهم أن تستمر يف ارتداء القناع ،وتحافظ عىل االبتعاد مسافة  6أقدام عن اآلخرين،
وتغسل يديك ،ومتتنع عن قضاء الوقت مع أشخاص ال تقطن معهم.
ملزيد من األسئلة بشأن لقاح كوفيد ،19-راجع األسئلة الشائعة.
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كيفية دعم أحداث التطعيم املحلية و/أو استضافة حدث
قم بتجنيد متطوعني ألحداث التطعيم املحلية/حدث التطعيم الخاص بك

إن أحد أكرب العوائق التي تحول دون تطعيم سكان والية أوريغون برسعة هو النقص يف األشخاص املؤهلني إلعطاء اللقاحات .عىل
أشخاص ا مؤهلني للقيام بذلك بالفعل ،مثل فنيي الطوارئ الطبية ( ،)EMTوعاميل الرعاية الصحية
أن النبأ السار هو أن هناك
ً
املتقاعدين ،وعاميل الرعاية الصحية السابقني الذين غريوا وظائفهم .هؤالء مل ت ُطلب منهم املساعدة حتى اآلن.
ميكنك املساعدة يف تعيني هؤالء املتطوعني عن طريق االتصال مبوظفيك وعائالتهم وشبكات معارفهم وعمالئك .استخدم النص أدناه يف
رسائل الربيد اإللكرتوين و/أو منشورات وسائل التواصل االجتامعي:
مطلوب متطوعني إلعطاء اللقاحات
إذا كنت مدربً ا تدري بً ا اح رتاف يً ا يف ما مىض عىل إعطاء الحقن ،فإن [أدخل اسم املقاطعة] تحتاج إىل مساعدتك.
بادر بالتطوع للمساعدة يف تطعيم أبناء مجتمعنا ضد كوفيد.19-

سجل للتطوع عىل .https://serv-or.org

استضافة حدث للتطعيم

نأمل أن يستضيف بعض أصحاب العمل عيادات التطعيم يف مواقع العمل لديهم أو مواقع إسكان العاملني .وسيتطلب ذلك التخطيط
والتنسيق مع هيئة الصحة العامة املحلية .لن يكون هذا خيا ًرا متا ًح ا لكل صاحب عمل .لكن بالنسبة لبعض أصحاب الرشكات
الكربى ،سيكون ذلك منطق ًي ا ،ما دامت هناك لقاحات قوة عاملة رسيرية كافية يف املنطقة لتزويد العيادة باملوظفني .اتصل بهيئة
مهتم باستضافة حدث حقن اللقاحات.
الصحة العامة املحلية إذا كنت
ً
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مصادر إضافية

باإلضافة إىل استخدام القوالب املوجودة يف مجموعة أدوات هيئة الصحة يف والية أوريغون ،نشجعك عىل التحقق من املصادر املحدثة
بانتظام ملركز السيطرة عىل األم راض والوقاية منها ( )CDCو .Health Action Alianceفهي توفر أدوات وموارد مجانية ملجتمع
األعامل ،برعاية خ رباء يف األعامل والصحة واالتصاالت .ميكن العثور عىل املواد هنا:
• املحتوى القابل للتخصيص بشأن اللقاح ضد كوفيد -19للعاملني األساسيني ،الصادر من مركز السيطرة عىل األم راض والوقاية
منها ()CDC
• موارد االتصاالت للرشكات حول كوفيد ،-19الصادرة من Health Action Alliance
• دليل االتصاالت للرشكات
• الرسائل األساسية للموظفني
• دليل املحادثات للمديرين
• دليل الرشكات الصغرية بشأن اللقاحات ضد كوفيد-19
• رؤى الجمهور وإرشادات الرسائل ملجتمعات السود والالتينيني والهنود األمريكيني ومجتمعات سكان أالسكا األصليي
• منوذج لخطة اتصاالت املوظفني
• مجموعة أدوات التواصل االجتامعي
• مناذج لرسائل نصية

مصادر الحتياجاتك من التواصل:
قالب الربيد اإللكرتوين ،ومحتوى النرشة اإلخبارية ،ومحتوى وسائل التواصل االجتامعي
إمكانية الوصول إىل املستندات :بالنسبة لألشخاص من ذوي اإلعاقة أو الذين يتحدثون لغة أخرى غري اإلنجليزية ،ميكن
لهيئة الصحة يف والية أوريغون توفري املعلومات بتنسيقات بديلة ،مثل الرتجامت أو الطباعة بحروف كبرية أو طريقة
برايل .اتصل بـ ( Health Information Centerمركز املعلومات الصحية) عىل الرقم 1-971-673-2411،
أو الهاتف النيص ( )TTYبالرقم  711أو عرب الربيد اإللكرتوين عىل
.COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.us
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