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 )COVID-19( كورونا فيروس لقاح موارد
 
 

 لقاحات تلقي خاللها من لألشخاص يمكن أخرى قنوات هناك ،)PODs أو التوزيع، نقطة بمواقع إليها المشار( )HCA( الصحية للرعاية أورانج مقاطعة بوكالة الخاصة اللقاح مواقع إلى باإلضافة
 :التطعيم كيفية حول معلومات يلي فيما ).COVID-19( كورونا فيروس

 

 )COVID-19( كورونا فيروس لقاح تتلقى كيف
 

 فيروس لقاح خدمات مقدمو
 )COVID-19( كورونا

 موعد تسجيل تفاصيل

 للرعاية أورانج مقاطعة وكالة
 )HCA( الصحية

 وذلك الجمهور من المؤهلين لألفراد مفتوحة وهي أورانج مقاطعة أنحاء جميع في PODs مواقع في اللقاحات إعطاء يتم
 المدن مع بالشراكة الصحية الرعاية وكالة/أورانج مقاطعة قبل من PODs مواقع استضافة يتم .المسبقة المواعيد خالل من

 اإلعاقة قانون مع متوافقة خيارات اإلعاقة ذوي لألمريكيين حالًيا تقدم تالهيئا هذه .الحرائق مكافحة ووكاالت المحلية
)ADA( أنهايم في الند ديزني منتجع من وبالقرب فيجو أليسو في سوكا جامعة في مواقع في السيارة داخل للتطعيم. 

 ال الذين لألفراد يمكنI  .اللقاح لتلقي مواعيد توافر عند إخطارك ليتم www.Othena.com موقع في سجل
 على للحصول COVID OC-19 (714) 834-2000 الساخن بالخط االتصال التكنولوجيا إلى الوصول يتستطيعون

 تفضل )COVID-19( كورونا فيروس لقاح لتلقي حالًيا المؤهلين قائمة لمشاهدة .المساعدة
  ).التوزيع خطة( "Plan Distribution“على واضغط www.COVIDVaccineFacts.comبزيارة،

 المجتمع بموارد توصيلك ليتم www.211OC.org موقع زيارة أو 1-1-2 بالرقم االتصال طريق عن OC 211 بـ اتصل
 .النقل مثل المساعدة تقدم التي اإلضافية

 بوالية العامة الصحة إدارة
My  نظام / )CDPH( كاليفورنيا

Turn 

 زيارة خالل من الوالية في Turn My نظام خالل من لقاح موعد على للحصول التسجيل أيًضا فيمكنك مؤهالً، كنت إذا
www.myturn.ca.gov. 

 ويقدم كاليفورنيا والية في )COVID-19( كورونا بفيروس الخاص الساخن الخط إلى الوصول المعاقين لألشخاص يمكن
 بالرقم اتصل .لغة 250 من بأكثر الفورية الترجمة خدمات توافر مع واإلسبانية، اإلنجليزية باللغتين خدمات الساخن الخط
 – صباًحا 8 واألحد السبت مساءً، 8 – صباًحا 8 الساعة الجمعة إلى االثنين من( -8334ALL-4CA أو )833( 4255-422

 .المواعيد بشأن معلومات على للحصول )مساءً 5

 myChart حساب خالل من موعد حدد أو )877( 696-3622 بالرقم اتصل :Group Medical MemorialCare المستشفيات
 .بك الخاص

Health UCI: رسالة إرسال يرجى باإلعاقة، مرتبطة تيسيرات لطلب أو بالمعاقين المتعلقة العامة للمعلومات بالنسبة 
 ).949( 824-9918  بالرقم اتصل أو covid19@uci.edu اإللكتروني البريد عبر

Hospital Hoag: في سجل  www.HoagConnect.org/MyChart/signup 

Permanente Kaiser: نظام خالل من سجل Turn My عبر للوالية التابعwww.myturn.ca.gov بالرقم اتصل أو   
7312-813 )877( 

   بالرقم اتصل أو www.myturn.ca.govعبر للوالية التابع Turn My نظام خالل من سجل :المقاطعة
7312-813 )877( 

 vaccine-19-www.cvs.com/immunizations/covid بزيارة تفضل أو )800( 746-7287 بالرقم اتصل :CVS الصيدليات

Aid-Rite: بزيارة تفضل أو )بالنطق متعلقة أو سمعية إعاقة لديك كانت إذا )800( 748-3243 )7-1-1 بالرقم اتصل 
19-https://www.riteaid.com/covid 

Walgreens: بزيارة تفّضل أو ( 925-8004733( بالرقم اتصل www.Walgreens.com/schedulevaccine 

Albertsons: بزيارة تفضل https://www.mhealthappointments.com/covidappt 

 

 :أورانج بمقاطعة الصحية الرعاية إلدارة التابع POD موقع في )COVID-19( كورونا فيروس لقاح تلقي لموعد تستعد كيف
 تلقي موعد على دليالً  تظهر التي الوثائق إلى باإلضافة أورانج مقاطعة في العمل أو اإلقامة على دليل مع بصورة مزودة هوية بطاقة إحضار األفراد على يجب 

                     .اللقاح
 األولى الجرعة موعد في عليها حصلت التي بك الخاصة التلقيح بطاقة إحضار من التأكد فيرجى الثانية، الجرعة لتلقي تحضر كنت إذا. 
 دقيقة 30 من بأكثر المحدد موعدك قبل تصل أن الضروري من ليس .شخص لكل دقيقة 60-45 عادة التلقيح عملية رقتستغ. 
 إعطاء يمكن بحيث اللقاحات تلقي أثناء السقوط لمنع آسرة تتوفر .الطبي الفريق إخبار فيرجى اللقاح، تلقي أو الدم سحب أثناء اإلغماء من تاريخ لديك كان إذا 

                   .االستلقاء وضع في اللقاح


