
COVID-19
چطور واکسن خود را دریافت کنید

وقتی نوبت شما فرارسید، حتما واکسن دریافت کنید تا محافظت شوید. اگر قادر نیستید این فرایند را  آنالین انجام دهید، با خط ویژه واکسن نوادا به شماره 1.800.401.0946 
تماس بگیرید. اگر سواد کامپیوتری دارید و ک�سی  را می شناسید که ممکن است، در انجام این فرایند مشکل داشته باشد، لطفا به آنها، پیشنهاد کمک بدهید. 

گام 1: یک مرکز واکسن پیدا کنید
•  شما می توانید همه مراکز واکسن در کانتی خود 

را در آدرس nvcovidfighter.org، صفحه ویژه 
کانتی یا از طریق تماس با خط کمکی ویژه واکسن 

نوادا به شماره 1.800.401.0946، از 8 صبح تا 
8 شب، 7 روز در هفته )به چند زبان در دسترس 

است( تماس بگیرید.

گام 2: در وبسایت ثبت نام کنید
•  بعد از تعیین مرکز، از وبسایت آن بازدید کنید و وقت بگیرید.

•  برای افراد 16-17 ساله، مطمئن شوید که واکسن فایزر موجود است زیرا تنها واکسن 
تاییدشده برای 16+ است )در حال حاضر، هیچ واکسنی برای افراد زیر 16 سال، تایید نشده 

است(.

•  شاید الزم باشد یک پروفایل کاربر ایجاد کرده و به سوال هایی درباره احراز شرایط خود پاسخ 
دهید.

گام 3: تاریخ/ساعت نوبت را  انتخاب کنید
•   به محض ثبت نام، یک نوبت موجود را جستجو 

کنید.

• شاید نیاز باشد که چندبار در مراکز مختلف 
سعی کنید.

•  صبور باشید. با افزایش تولید واکسن، به زودی 
میزان بیش تری واکسن در دسترس بوده و نوبت ها 

باز می شوند.

گام 4: برای نوبت خود آماده شوید
•  اگر فرم هایی هست، قبل از نوبت خود آن را تکمیل کنید یا زودتر مراجعه کنید تا آن 

فرم ها را تکمیل کنید.

•  اگر نمی توانید در نوبت خود حاضر شوید، لطفا آن را لغو کنید.

گام 5: کارت شناسایی/تاییدیه بیاورید
 • شما باید یک کارت شناسایی ارایه دهید.

•از حریم شخ�سی شما محافظت می شود.
•  اطالعات شخ�سی شما در اختیار دولت فدرال قرار نمی گیرد.

گام 6: برای دوز دوم برنامه ریزی کنید )در صورت 
اقتضا(

•  اگر واکسن فایزر یا مدرنا دریافت کرده اید، برای دوز 
دوم برنامه ریزی کنید.

•  برای دریافت دوز یادآور دوم، از طریق ارسال پیامک 
ENROLL به 1.833.829.8398 برای VaxText ثبت 

نام کنید.

•  برای اطالع رسانی به CDC درباره عوارض جانبی، در وبسایت vsafe.cdc.gov ثبت نام 
کنید.

گام 7: دوز دوم را دریافت کنید )در صورت اقتضا(
•  اگر واکسن فایزر یا مدرنا را دریافت کردید، حتما دوز دوم را در تاریخ برنامه ریزی شده 

 محافظت شوید.
ً
دریافت کنید تا کامال

•  اگر واکسن جنسن را دریافت کردید، بعد از دریافت یک دوز واکسن، به حداکثر 
محافظت می رسید.

یک مرکز واکسن پیدا کنید
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