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COVID-19 واکسن منابع

 ھایواکسن توانندمی نيز ديگر ھایکانال ازطريق افراد ،)شودمی گفته POD اختصار به يا توزيع مراکز ھاآن به کهHCA( OC )( درمان و بھداشت سازمان واکسيناسيون مراکز بر عالوه
19-COVID است شده آورده واکسيناسيون نحوه درباره اطالعاتی زير در .کنند دريافت را: 

COVID-19 واکسن دریافت نحوه

 واکسن دهندگانارائه
19-COVID

گرفتن نوبت برای نامثبت جزئیات

 انجام قبلی نوبت با شرایط واجد افراد عموم برای County Orange درسرتاسر POD مراکز ازطریق واکسیناسیون OC درمان و بهداشت سازمان
 میزبانی نشانیآتش هایسازمان و محلی شهرهای مشارکت با Orange of County/HCA در POD مراکز .شودمی
 در واقع Soka دانشگاه در هاییمحل در ،)AAD( »آمریکایی معلولین« مصوبه پیرو مراکز این حاضردرحال .شوندمی

Viejo Aliso در لنددیزنی گاهاستراحت نزدیک و Anaheim  دهندمی انجام خودرو در را معلولین واکسیناسیون.

 اطالع شما به شد پذیرامکان واکسیناسیون برای گرفتن نوبت هرزمان تا کنید نامثبت  www.Othena.com سایتوب در
 COVID-19 مستقیم خط با کمک و راهنمایی دریافت برای توانندمی ندارند دسترسی فناوری به که افرادی  .شود داده

 واکسیناسیون شرایط واجد حاضردرحال که افرادی فهرست مشاهده برای .بگیرند تماس )714( 834-2000 شماره به
  .کنید کلیک »توزیع طرح« روی و سربزنید www.COVIDVaccineFacts.com سایتوب به هستند،

2-1- شماره بهOC 211  با کنند،می ارائه را نقلوحمل همچون خدماتی که جامعه در موجود منابع دیگر با ارتباط برای
.کنید مراجعه www.211OC.org سایتوب به یا بگیرید تماس 1

 کالیفرنیا عمومی سالمت بخش
)CDPH( / Turn My

 سایتوب به ایالت، Turn My سیستم ازطریق واکسیناسیون نوبت گرفتن برای باشد بهتر شاید باشید، شرایط واجد اگر
www.myturn.ca.gov سربزنید.

 و انگلیسی زبان به را هاییسرویس و دارد قرار معلولین دردسترس California ایالت COVID-19 مستقیم خط
4ALL-4CA-833   یا )833( 422-4255 با .دهدمی اراسه زبان 250 از بیش به ترجمه خدمات همراهبه اسپانیایی

 برای )بعدازظهر 5 – صبح 8 ساعت از یکشنبه تا شنبه روزهای بعدازظهر 8 – صبح 8 ساعت از جمعه تا دوشنبه روزهای(
.بگیرید تماس گرفتن  نوبت  درباره اطالعات دریافت

 myChart حساب   ازطریق  یا بگیرید تماس  )877( 696-3622  شماره با :Group Medical MemorialCareهابیمارستان
 بگیرید وقت خود

Health UCI: معلولیت با درارتباط تسهیالتی  درخواست برای یا  دسترسی قابلیت درباره کلی اطالعات کسب  برای 
824-9918 )949( هشمار با یا  covid19@uci.edu کنید ارسال ایمیل نشانی به  لطفًا

Hospital Hoag: زیر سایتوب در www.HoagConnect.org/MyChart/signup 

Permanente Kaiser:  سیستم  ازطریق Turn My وبسایت در ایالت   www.myturn.ca.gov
(833) 574-2273 (TTY 711) :ثبتنام کنید یا با این شماره تماس بگیرید www.myturn.ca.gov

Providence:  سیستم  ازطریق Turn My وبسایت در ایالت www.myturn.ca.gov  www.myturn.ca.gov 
)877( 813-7312 :بگیرید تماس شماره این با یا کنید ثبتنام

www.cvs.com/immunizations/covid-19- سایتوب به یا بگیرید تماس )800( 746-7287 شماره با :CVSهاداروخانه
vaccine کنید مراجعه

Aid-Rite: به یا بگیرید تماس )شنوایی و گفتاری اختالالت به ابتال درصورت 7-1-1 یا( )800( 748-3243 شماره با 
کنید مراجعهhttps://www.riteaid.com/covid-19  سایتوب

Walgreens: سایتوب به یا بگیرید تماس )800( 925-4733 شماره با 
www.Walgreens.com/schedulevaccine کنید مراجعه

Albertsons: سایتوب به https://www.mhealthappointments.com/covidappt کنید مراجعه

:POD HCA OC مرکز یک در COVID-19 واکسیناسیون نوبت برای سازیآماده نحوه
 • در اشتغال یا اقامت مدرک با همراه دارعکس شناسایی مدرک یک باید افراد County Orange باشند داشته همراه به را واکسن نوبت به مربوط مدارک و.
 بیاورید همراهتان را اول دوز نوبت واکسیناسیون کارت حتمًا دارید، نوبت واکسن دوم دوز دریافت برای اگر.
  ً .شوید حاضر محل در شدهتعیین نوبت از قبل دقیقه 30 .کشدمی طول دقیقه 60 تا 45 فرد هر واکسیناسیون معموال
 از جلوگیری برای توانیدمی بنابراین است دردسترس برانکار .دهید اطالع درمانی تیم به لطفًا دارید، واکسیناسیون یا گیریخون هنگام کردن غش سابقه اگر 

 .شود تزریق شما به واکسن درازکش درحالت و بکشید دراز هاآن روی کردن غش


