مهم :کارت واکسین کووید ۱۹-خود را در یک جای امن نگهداری کنید!
این کارت معلومات مهم و اساسی دربار ٔه واکسین
کووید ۱۹-شام را نشان می دهد ،معلوماتی از جمله:
کدام نوع واکسین را گرفته اید ،در کدام زمان و در
کدام مکان واکسین شده اید ،و چند دوز این واکسین
را تا بحال گرفته اید
***شام به این کارت رضورت دارید تا ثابت کنید که
به طور کامل در برابر مریضی کووید ۱۹-واکسینه
شده اید تا بتوانید:
•در مکتب اشرتاک کنید و یا اینکه به محل وظیفه خود برگردید
•بتوانید محیط های رسبسته را ببینید
• بتوانید تفریح بروید
• بتوانید دوز تقویتی واکسین را دریافت کنید و معلومات مربوط به آن را در کارت خود
ثبت کنید

پیشنهادات:

•از کارت واکسین خود یک عکس بگیرید و در تلفن خود ذخیره کنید تا از این راه بتوانید اثبات کنید که کامال واکسینه شده
اید و در عین حال کارت واکسین خود را در محل امنی در خانه نگهداری کنید
•از فردی که واکسین را در اختیار شام قرار می دهد ،در مورد گزینه های ثبت الکرتونیکی واکسین سوال کنید

کارت واکسین خود را گم کرده اید؟
اگر شام در ایاالت متحده آمریکا واکسین های کووید ۱۹-خود را گرفته اید و به یک کارت جدید رضورت دارید ،با موارد زیر ارتباط :

• با محلی که شام برای گرفنت واکسین به آنجا رفته اید  -برای مثال دواخانه یا مطب داکرت
•مرکز ثبت واکسین در کلینیک صحت عامه ایالت خود
•از مسئول پرونده خود )در صورت داشنت مسئول پرونده( کمک بگیرید

اگر منی توانید کارت جدید واکسین بگیرید ،واکسین شدن دوباره بی خطر است .با ارائه دهنده خدمات صحی
خود در مورد اینکه کدام گزینه ها را دارید ،مشورت کنید
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