بوابة شبكة اللقاحات والتحصين ()VINI
كيفية االستعداد لموعد تلقي لقاح كوفيد19-
نشرة اإلرشادات هذه مخصصة لتوفير المساعدة لسكان
والية نيوهامبشر لالستعداد لموعد تلقي لقاح كوفيد19-
( )COVID-19في بوابة شبكة اللقاحات والتحصين
( )VINIالتابعة لوالية نيوهامبشر.

ما الذي ينبغي عل ّي فعله قبل موعدي؟
عندما تقوم بحجز موعدك:
 يُرجى تدوين تاريخ ووقت موعدك في مفكرتك على الرغم من أنك ستتلقى رسالة تذكير نصية أو عبر البريد اإللكتروني.

يوم من حلول موعدك:
قبل ٍ
 قم بإجراء "استبيان ما قبل تلقي اللقاح" الذي سيصلك عبر البريد اإللكتروني من  noreply_NHVMS@notices.nh.govقبل موعدك بـ  12ساعة
للمساعدة في سير إجراءات موعدك بسرعة وتقليل التأخير بالنسبة لألشخاص اآلخرين في العيادة .يمكنك أيضًا العثور على هذا االستبيان في حسابك على
بوابة  VINIعن طريق النقر فوق بيانات موعدك.
إذا لم تتمكن من الوصول إلى حسابك على بوابة  VINIأو لم يكن لديك حساب ،فستتمكن من ملء "استبيان ما قبل تلقي اللقاح" في العيادة عند إجراء
موعدك.
 قم بتجهيز أي مستندات يتعين عليك إحضارها إلى موعدك الخاص بتلقي لقاح كوفيد .19-يُرجى الرجوع إلى القائمة الواردة أدناه لمعرفة ما الذي سيتعين
عليك إحضاره وفقًا للمرحلة التي تتأهل لها:
أ .المرحلة (1أ) :إثبات هوية من صاحب العمل أو إيصال دفع الراتب مدون به االسم /العنوان ورخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين.
ب .المرحلة (1ب) :أي مما يلي:
رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر.
.1
شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف ي ُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما.
.2
دفعة مالية صادرة من الحكومة (مثل ضمان اجتماعي) ،تُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخها في غضون آخر  60يو ًما.
.3
ج .المرحلة (2أ) :رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن
والية نيوهامبشر .وأي مما يلي:
شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف يظهر توظيفك في مدرسة أو
.1
مرفق رعاية أطفال أو مخيم شباب ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما.
خطاب على الورق الرسمي الخاص بالمراسالت من مدرسة أو مرفق رعاية
.2
أطفال أو مخيم شباب يُفيد بأنك مؤهل وفقًا للمرحلة (2أ).
بطاقة هوية بها صورة وصادرة عن مدرسة أو مرفق رعاية أطفال أو مخيم
.3
شباب.
د .المرحلة (2ب) :أي مما يلي:
رخصة قيادة أو بطاقة هوية لغير السائقين صالحة غير منتهية صادرة عن والية نيوهامبشر.
.1
شيك راتب أو مستند كشف الراتب أو عقد توظيف ي ُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخه في غضون آخر  60يو ًما.
.2
دفعة مالية صادرة من الحكومة (مثل ضمان اجتماعي) ،تُظهر عنوان قانوني للفرد في نيوهامبشر ،يكون تاريخها في غضون آخر  60يو ًما.
.3
 إذا كانت هذه هي جرعتك الثانية من لقاح كوفيد ،19-فأحضر نسخة من سجل الجرعة األولى أو بطاقة تلقي لقاح كوفيد 19-الخاصة بمراكز مكافحة األمراض
والوقاية منها (.)CDC
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بوابة شبكة اللقاحات والتحصين ()VINI
كيفية االستعداد لموعد تلقي لقاح كوفيد19-
يوم موعدك المحدد:








أحضر مستنداتك (المذكورة أعاله)
ارت ِد مالبس مريحة وقميصًا بأكمام قصيرة أو سترة تمكن العاملين في العيادة من الوصول بسرعة إلى الجزء العلوي من
ذراعك
سجل في العيادة قبل  15دقيقة من موعدك
إذا شعرت بالمرض في يوم موعدك أو تم تشخيص إصابتك بكوفيد 19-في غضون  14يو ًما من موعدك ،فيرجى إعادة تحديد
الموعد عندما تشعر أنك معافى وبصحة جيدة
تعرف على اآلثار الجانبية الشائعة بعد تلقي لقاح كوفيد 19-واحصل على نصائح مفيدة حول كيفية تقليل الشعور باأللم وعدم
الراحة
كن مستعدًا لالنتظار من  15إلى  30دقيقة بعد تلقي اللقاح للمالحظة
سجل في  ،v-safeوهي أداة خاصة بمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها ( )CDCلتوفير فحوصات صحية شخصية بعد
تلقي لقاح كوفيد19-

تهانينا ،أنت مستعد اآلن لموعدك لتلقي لقاح كوفيد.19-
إذا كانت لديك أي استفسارات خالل هذه العملية ،يرجى االتصال بالرقم  2-1-1للحصول على الدعم.
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