لقاح مرض ( )COVID-19لألفراد الذين تبلغ أعمارهم
 65عاما ً فأكثر في والية ماساتشوستس

ابتداء من يوم  18فبراير /شباط ،2021 ،يعد األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عاما ً فأكثر مؤهلين لتلقي لقاح
مرض ( )COVID-19في والية ماساتشوستس .لقاح مرض ( )COVID-19آمن ومجاني.
متى يمكنني الحصول على التطعيم؟
ستبدأ التطعيمات لألشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عاما ً أو أكثر في يوم  18فبراير /شباط ،2021 ،وستستمر طوال الفترة المتبقية من
الشتاء وحتى الربيع والصيف .ستكون جدولة المواعيد لهؤالء األفراد متاحة ابتداء من يوم  18فبراير /شباط.2021 ،
تتطلب لقاحات مرض ( )COVID-19الحالية جرعتين .لن يكون تطعيمك كامالً حتى تتلقى كلتا الجرعتين ،ويجب الحصول على كلتا
الجرعتين في نفس الموقع.

األهلية
األشخاص الذين تبلغ أعمارهم  65عاما ً فأكثر مؤهلون للحصول على اللقاح ابتداء من يوم  18فبراير /شباط .2021 ،يرجى مالحظة
أنه نظراً الرتفاع الطلب ومحدودية العرض ،فقد يستغرق األمر عدة أسابيع للحصول على موعد في مكان قريب منك .مع وصول
المزيد من إمدادات اللقاح إلى والية ماساتشوستس ،ستتاح مواعيد إضافية.

كيف يمكنني حجز موعد؟
يمكن تحديد المواعيد عبر اإلنترنت من خالل زيارة الموقع اإللكتروني .vaxfinder.mass.govيمكن لألفراد إدخال الرمز البريدي
الخاص بهم أو اسم المدينة /البلدة للعثور على موعد عبر اإلنترنت .في حين أن هناك طلبا ً مرتفعا ً للغاية على المواعيد وإمدادات اللقاح
محدود ،فسيتم باستمرار إضافة مواعيد جديدة إلى الموقع اإللكتروني بانتظام وستكون مواقع التطعيم الجماعية أكثر إتاحة للمواعيد.
اعتباراً من اآلن ،تنشر مواقع التطعيم الجماعي المواعيد أسبوعياً ،في يوم الخميس ،وبعض المواقع األصغر ،مثل صيدليات (،)CVS
تنشر المواعيد بانتظام أكثر .إذا كنت غير قادر على تأمين موعد ،يرجى االستمرار في متابعة الموقع اإللكتروني.
خطوات حجز موعد:
 .1زيارة الموقع اإللكتروني vaxfinder.mass.gov
 .2ادخل الرمز البريدي الخاص بك أو المدينة /البلدة لتحديد موقع
 .3كُن مستعداً بمعلوماتك المهمة ،مثل بطاقة التأمين الخاصة بك
 .4قُم بتعبئة نموذج اإلقرار الذاتي من خالل عمليات حجز المواعيد

مواقع التطعيم
هناك عدة مواقع حيث يمكن لألفراد الذين تبلغ أعمارهم  65عاما ً أو أكثر تلقي التطعيمات .ألن إمدادات اللقاح محدودة ،قد تحتاج إلى
االنتظار عدة أسابيع لتحديد موعد .يرجى زيارة الصفحة اإللكترونية لمواقع التطعيم التابعة للكومنولث لالطالع على القائمة الحالية
بالمواقع المفتوحة ،بما في ذلك:
 .1مواقع التطعيم الجماعية ،مثل استاد جيليت ،وف ينواي بارك ،ومول إيستفيلد في سبرينغفيلد ،وفندق دبل تري هيلتون في
دانفرز ،ومركز ريجي لويس في روكسبري وغيرها .تتمتع هذه المواقع حاليا ً بأكبر قدر من اإلتاحة للمواعيد؛
 .2عيادات التطعيم اإلقليمية التي يديرها مجلس الصخة المحلي؛
 .3أكثر من  100صيدلية محلية ومواقع البيع بالتجزئة التي توفر اللقاح؛ أو
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 .4في محل إقامتك .إذا كنت تعيش في المساكن المؤهلة العامة أو الخاصة لكبار السن ذوي الدخل المنخفض ،قد تكون هناك عيادة
في الموقع يتم التخطيط لها ،استفسر عن ذلك من خالل االتصال بالشركة التي تدير محل إقامتك.
يرجى مالحظة أنه سيتم تحديث هذه القائمة بشكل متكرر مع ظهور مواقع جديدة تدخل الخدمة .يمكن الوصول إلى جميع مواقع التطعيم
الجماعي بواسطة الكراسي المتحركة وال تتطلب من المستهلكين استخدام الساللم .تحتوي العديد من المواقع على منطقة إنزال
لألشخاص الذين قد يستفيدون من المشي لمسافات أقصر ولن ينتظر الناس في الطابور بالخارج .قد توفر بعض المواقع أيضا ً مساعدة في
التنقل .تتوفر خدمات الترجمة اللغوية لجميع مواقع التطعيم الجماعي والعديد من مواقع التطعيم األخرى .يرجى مراجعة تفاصيل موقع
التطعيم المحدد لتحديد ما إذا كان هذا مناسبا ً لتسهيالت الوصول الخاصة بك.

المساعدة في تحديد موعد
األفراد الذين هم غير قادرين على استخدام اإلنترنت أو يجدون صعوبة في الوصول إليها لجدولة موعد على اإلنترنت ،يمكنهم استخدام
خط موارد جدولة مواعيد اللقاح بوالية ماساتشوستس:
اتصل بالرقم )877-211-6277( 2-1-1
واتبع اإلرشادات للمساعدة في حجز موعد
ساعات الدوام:
اإلثنين إلى الخميس ،من الساعة  8:30صباحا ً إلى الساعة  8:00مسا ًء
الجمعة إلى األحد ،من الساعة  8:30إلى الساعة  5:00مسا ًء
يتوفر خط موارد جدولة مواعيد اللقاح بوالية ماساتشوستس باللغتين اإلنكليزية واإلسبانية وسيتوفر مترجمين لدعم المقيمين بحوالي 100
لغة إضافية .سيتمكن األفراد من التحدث إلى ممثل مباشرة عبر الهاتف لمساعدتهم في تحديد موعد من خالل نظام الوالية عبر اإلنترنت.
هؤالء الممثلين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المواعيد كما هي متوفرة على الموقع اإللكتروني العام؛ لن يمنح ذلك األفراد إمكانية
الوصول إلى مواعيد إضافية .في حالة عدم توفر مواعيد ،سيكون لدى المتصلين خيار وضعهم على قائمة معاودة االتصال لمواقع
التطعيم الجماعي .سيتلقى المتصل مكالمة مرة أخرى عندما يتوفر موعد له في موقع للتطعيم الجماعي ،وسيتم استدعاء القائمة حسب
أولوية اإلدراج بها.
تتضمن بعض الموارد اإلضافية التي قد تكون قادرة على مساعدتك ،على سبيل المثال ال الحصر ،المنظمات المحلية التالية:
•
•

المجلس المحلي للشيخوخة أو مركز كبار السن
المراكز اإلقليمية لتقديم خدمات الشيخوخة ()ASAP

بالنسبة لألفراد غير القادرين على مغادرة منزلهم للحصول على موعد طبي بدون سيارة إسعاف أو شخصين يساعدونهم ،يلتزم
الكومنولث بضمان أن جميع المؤهلين للحصول على لقاح قادرون على الوصول إليه .سيتم إصدار معلومات إضافية بشأن خيارات
التطعيم لهؤالء األفراد قريباً .يرجى مالحظة أن بعض األشخاص قد يكونوا قادرين على تلقي اللقاح إذا كانوا يعيشون في سكن للمسنين
مؤهل وميسور التكلفة ،حيث قد يتم التخطيط إلقامة عيادة في الموقع.

شروط األهلية
عند تحديد موعدك أو في وقت الموعد ،سيُطلب منك مراجعة معايير األهلية وتأكيد أنك مؤهل لتلقي اللقاح .سيتم إجراء التصديق عبر
الهاتف أو شفهيا ً أو كتابيا ً في موقع التطعيم ،أو عبر اإلنترنت في حالة استخدام أداة جدولة المواعيد عبر اإلنترنت .يمكنك أيضا ً اتباع
التعليمات عبر اإلنترنت وإكمال نموذج إقرار التطعيم ضد مرض ( )COVID-19بوالية ماساتشوستس المتاح على موقع
.mass.gov
يمكنك تلقي اللقاح حتى لو لم يكن لديك تأمين صحي أو رقم الضمان االجتماعي ( )SSNأو بطاقة هوية تحمل صورتك .ومع ذلك ،إذا
كان لديك أي من هذه المعلومات أو الوثائق ،فيرجى إحضارها معك.
لن يُطلب منك أبداً رقم بطاقة االئتمان أو أي شكل آخر من أشكال الدفع مقابل اللقاح.
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أهمية لقاح مرض ( )COVID-19وسالمته
لقاحات مرض ( )COVID-19آمنة .تمت الموافقة على لقاحات مرض ( )COVID-19المتاحة والتوصية بها من قبل إدارة الغذاء
والدواء ( ) FDAواللجنة االستشارية لممارسات التحصين التابعة لمراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ( )CDCبعد عمليات
االختبار واالعتماد القياسية .تخضع اللقاحات الختبارات صارمة وتجارب سريرية كبيرة مع مشاركين متنوعين قبل الموافقة على
استخدامها على نطاق واسع .التطعيم هو أفضل حماية لتقليل مخاطر اإلصابة بأمراض خطيرة بسبب مرض ( .)COVID-19قد يؤدي
الحصول على اللقاح أيضا ً إلى حماية اآلخرين من حولك الذين لم يتلقوا اللقاح بعد .لمزيد من المعلومات حول سالمة اللقاح ،يرجى
زيارة الرابط .mass.gov/COVIDVaccineSafety
ثبت أن اللقاح فعال للغاية ،ولكن من المهم لجميع المقيمين ممارسة الوقاية حتى يحصلوا على الجرعتين وتبني أجسامهم المناعة .على
الرغم من أن اللقاحات أثبتت فعاليتها في مساعدة الشخص الذي تم تطعيمه على عدم اإلصابة باألعراض الخطيرة لمرض
( ،)COVID-19إال أنه لم يثبت بعد أنها تقلل من قدرة هذا الشخص على نقل مرض ( )COVID-19إلى اآلخرين .استمر في
ممارسة التباعد االجتماعي وارتد قناعا ً للوجه وتجنب المجموعات وابق في المنزل إذا شعرت بالمرض.
إذا كانت لديك أية شواغل بشأن الحصول على اللقاح بسبب حالة طبية ،فيرجى مناقشة هذه الشواغل مع طبيب الرعاية الصحية األولية
الخاص بك .لمزيد من المعلومات حول سالمة لقاح مرض ( ،)COVID-19يرجى زيارة الرابط
.www.mass.gov/COVIDVaccineSafety

معلومات إضافية
سيتم تحديث المعلومات المتعلقة بلقاح مرض ( )COVID-19بانتظام .يرجى أيضا ً استخدام الموارد التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

معلومات لقاح مرض ( )COVID-19في والية ماساتشوستس
آخر تحديثات لقاح مرض ( )COVID-19في والية ماساتشوستس
الجدول الزمني لتوزيع لقاح مرض ( )COVID-19واألهلية
المواقع الحالية للحصول على لقاح مرض ()COVID-19
برنامج التطعيم ضد مرض ( )COVID-19في والية ماساتشوستس ()MCVP
معلومات للموظفين والمقيمين في مرافق الرعاية طويلة األجل ،ومساكن المعيشة المساعدة ودور الراحة
معلومات للمقيمين وموظفي مساكن المسنين الميسورة التكلفة
معلومات للعاملين في الرعاية الصحية المنزلية
األسئلة المتكررة حول لقاح مرض ()COVID-19
سالمة لقاح مرض ()COVID-19
االشتراك في تنبيهات مرض ()COVID-19
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