بوابة شبكة اللقاحات والتحصين ()VINI
كيفية التسجيل لتلقي لقاح كوفيد 19-مع اصطحاب أحد أفراد األسرة المعيشية
نشرة اإلرشادات هذه مخصصة لتوفير المساعدة لسكان والية نيوهامبشر في تحديد مواعيد تلقي لقاح كوفيد 19-سواء ألنفسهم أو ألحد أفراد
األسرة في بوابة شبكة اللقاحات والتحصين ( )VINIالتابعة لوالية نيوهامبشر.

هل يمكنني إحضار أحد أفراد األسرة المعيشية إلى موعدي؟
يُسمح لك بإحضار فرد ( )1واحد من أفراد األسرة المعيشية إلى موعدك إذا كان مؤه ً
ال أيضًا في أي من المراحل المتاحة .بعد تسجيل حسابك
وتفعيله ،قم بتسجيل فرد أسرتك المعيشية بالنقر فوق ( Add a Family Memberإضافة أحد أفراد األسرة) على بوابة  .VINIبعد تسجيل فرد أسرتك المعيشية،
يمكنه حينئذ مرافقتك إلى موعدك دون تحديد موعد منفصل.
يرجى المالحظة :إذا قمت بتسجيل فرد أسرتك المعيشية من خالل هذه العملية ،فسيتم إرسال جميع المراسالت إلى عنوان البريد اإللكتروني الذي سجل الحساب
على بوابة  .VINIإذا كان فرد أسرتك المعيشية يُفضل تحديد موعد تلقي لقاح كوفيد 19-بنفسه وتلقي مراسالت مباشرة ،فيرجى توجيهه إلكمال عملية الفحص
والتسجيل بشكل مستقل باستخدام عنوان بريد إلكتروني مختلف عن العنوان المستخدم بالفعل.

كيف أضيف أحد أفراد األسرة المعيشية إلى حسابي؟
 انقر فوق ( Add a Family Memberإضافة أحد أفراد األسرة) في الصفحة الرئيسية
لبوابة  ،VINIثم انقر فوق .Add a Family Member
 سيتم إحضارك خالل عملية فحص وتسجيل فرد أسرتك المعيشية.
 إذا كنت تقوم بالتسجيل ألحد أفراد األسرة المعيشية ،فسيتعين عليك اإلجابة عن األسئلة
المتعلقة بتاريخه الطبي وبعض أنواع الحساسية التي قد تتعارض مع اللقاح .راجع
"( What’s in Vaccinesمكونات اللقاحات)" الخاص بمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها ( )CDCلمعرفة ما إذا كان هذا الشخص من أفراد أسرتك المعيشية يعاني
من حساسية تجاه أي من مكونات لقاحات كوفيد.19-
 بمجرد تسجيل كال فردي األسرة المعيشية ،انتقل إلى Create/Manage Appointment
(تحديد /ترتيب موعد) على الصفحة الرئيسية لبوابة  VINIواتبع الخطوات لتحديد موعد تلقي
لقاح كوفيد .19-سيصبح الموعد الذي تحدده لكما معًا أنت وهذا الشخص من أفراد أسرتك المعيشية.

ما يتعين عليك تذكره بشأن الموعد الخاص بهذا الشخص من أفراد أسرتك المعيشية:
بمجرد االنتهاء من عملية التسجيل وإضافة أحد أفراد األسرة المؤهلين ،يتم تقييد هذا الشخص من أفراد األسرة بموعدك .موعد التطعيم الخاص به مرتبط اآلن
بموعدك وسوف يتغير إذا /عندما يتغير موعدك أو إذا اخترت إلغاء موعدك.

تهانينا ،لقد حجزت موعدًا لتلقي لقاح كوفيد 19-لك وألحد أفراد أسرتك المعيشية.
إذا كانت لديك أي استفسارات خالل هذه العملية ،يرجى االتصال بالرقم  2-1-1للحصول على الدعم.
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