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 سالھ تأیید شده است   15-12اکنون برای کودکان  19-واکسن ایمن و موثر علیھ کووید
Alameda County ) روزھای مراجعھ خانوادگیFamily Days ) و دسترسی بدون نوبت (Drop-In Access ھای تحت اولویت ) بھ محلھ

 دھد را ارائھ می

ALAMEDA COUNTY, CA –   ،مشورتی مھ، کمیتھ  12دیروزCDC   سازیمربوط بھ با اقدامات ایمن  (ACIP)  بررسی ایمنی علمی ایاالت  و
اکسن  ، و19-توان برای جلوگیری از ابتال بھ نوع شدید بیماری و مرگ ناشی از کوویدموافقت کرده است کھ می   FDAبا (WSSSR) غربی  

Pfizer  سال بھ باال تجویز کرد. 12را با خیال راحت برای کودکان 

سال بھ باال ھستند، بھ طور کامل   16، کھ Alameda Countyدرصد از ساکنین   47در جوامع ما در حال شیوع است و   19-ھنوز کووید
مبتال شوند و آن را بھ دیگران    19-توانند بھ راحتی بھ کوویدھنوز ھم می Alameda Countyاین بدان معنی است کھ مردم در  اند. واکسینھ نشده 

شوند  ھرچھ تعداد افرادی کھ واکسینھ می  کند از دیگران محافظت کنند.ھا کمک می شود و بھ آن واکسیناسیون باعث سالمت افراد می  منتقل کنند.
 تر است. بیشتر باشد، بھ

ھا در کن کردن بسیاری از بیماری ، گفتھ است: «واکسیناسیون کودکان بھ ریشھ Alameda County، مسئول بھداشت  Nicholas Mossدکتر  
«توسعھ صالحیت برای دریافت واکسن کووید بھ   گیری کووید پایان دھیم.»کند تا بھ بیماری ھمھ کند و ما را یاری می دنیای مدرن ما کمک می 

 توانیم میزان محافظت جوامع خود در برابر این ویروس کشنده را افزایش دھیم.» کان خردسال بھ این معنی است کھ می کود

 توانم کودک خود را واکسینھ کنم؟ اکنون کجا می
 شود.پذیر می امکان دھندگان بالفاصلھ در دسترس خواھد بود و بھ زودی نزد سایر موارد نیز انجام واکسیناسیون نزد برخی از ارائھ 

سال بھ باال دارند، بھ   12دھند و نوبت مالقات خالی برای بیماران  را ارائھ می  Pfizerھایی کھ ھا و داروخانھبرای یافتن کلینیک •
MyTurn.CA.gov   .مراجعھ کنید 

 کنند. سالھ را آغاز می   15-12ببینید چھ زمانی واکسیناسیون کودکان  دھنده خدمات بھداشتی خود تماس بگیرید تابا ارائھ  •

•  Stanford Children’s Health Alameda County Fairgrounds, :(فقط بھ صورت سواره)  8ساعت  شنبھ تا جمعھ، سھ 
 عصر 4:30-صبح 

سالھ را از روز  15-12واکسیناسیون کودکان  UCSF Benioff Children’s Hospital Oakland (BCHO)  بیمارستان •
-سال سن دارند، واجد شرایط دریافت واکسیناسیون کووید  21تا  12ھمھ کودکان و نوجوانان جامعھ، کھ  کند.مھ آغاز می   13پنجشنبھ، 

 ھستند.  BCHOدر  19

 BCH Oakland Outpatientانجام واکسیناسیون در  سالھ باید ھمراه ولی یا سرپرست خود مراجعھ کنند. 17تا  12بیماران 
Street, Oakland ndCenter, 747 52 ھای  نوبت  گیرد.صورت می 4:00صبح تا   9:00، روزھای دوشنبھ تا جمعھ، از ساعت

 گردد. مالقات شنبھ بعدا اضافھ می 

بعد از   5صبح تا  8عصر روزھای دوشنبھ تا شنبھ و از ساعت  7صبح تا  7بیماران یا مراقبان برای تعیین نوبت مالقات باید از ساعت 
را انتخاب کنید و بر روی خط منتظر بمانید تا با یک   2گزینھ  تماس بگیرند. 1196-514 (415)ظھر روزھای یکشنبھ با شماره  

 کند صحبت کنید. ا تعیین می اپراتور کھ نوبت مالقات ر

https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0512-advisory-committee-signing.html
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0512-advisory-committee-signing.html
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.cdph.ca.gov/Programs/OPA/Pages/NR21-157.aspx
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use
https://myturn.ca.gov/
https://forms.stanfordchildrens.org/service/covid-19-vaccination/covac.jsp


 

 

 

• Alameda County’s Community Points of Dispensing (PODs)   واکسیناسیونPfizer   را در روزھای مراجعھ
والدین،  سال بھ باال در دسترس خواھد بود. 18نیز برای تمام افراد  Johnson & Johnsonواکسن  . کند مھ آغاز می  20خانوادگی از 

510-و یا تماس با   signup-vax-https://www.primarybio.com/r/alco توانند در اینجا وقت بگیرند:سرپرستان یا مراقبان می 
208-4VAX (4829) . 

کسانی کھ   شود.مھ آغاز می   17در این روزھا از روز دوشنبھ  Pfizerنام ھای مالقات از قبل تعیین شود و پیش ثبت شود نوبتتقاضا می 
 توانند نوع واکسن دریافتی را انتخاب کنند.سال بھ باال دارند می  18

 موقعیت مکانی در دسترس خواھد بود. تعداد محدودی نوبت مالقات برای ساکنان جوامع ھمسایھ و تنھا در ھمان 

o Allen Temple Baptist Church   درDeep East Oakland:  بعد از ظھر  7-3ھا، پنجشنبھ 
o Fremont High School Gym  درOakland’s Fruitvale neighborhood:  بعد از ظھر  7-3ھا، پنجشنبھ 
o Hayward Adult School بعد از ظھر  7-3ھا، : پنجشنبھ 
o Old Decoto School   درUnion City: بعد از ظھر  7:30-4:30ھا، جمعھ 

 حضور آنجا در واکسیناسیون ھنگام سرپرست یا ولی شودمی  داده ترجیح  و بوده  الزامی نامثبت  زمان  در  سرپرست یا ولی کتبی رضایت
  افراد  برای رضایت  بھ مربوط ھایپروتکل و مستندسازی  مورد  در ایالت ھایتوصیھ  کھ  دارد انتظار  County Alamedaباشد.  داشتھ
 . کنید دنبال  را  قانونی سن  زیر

مراجعھ کنید:   City of Berkeley’sبرای کسب اطالعات در مورد واکسیناسیون بھ وبسایت  •
https://www.cityofberkeley.info/vaccine/ 

 سال بھ باال بھ صورت رایگان در دسترس است.  12ن در نظر گرفتن وضعیت اقامت یا مھاجرت، برای ھمھ افراد بدو 19-واکسن کووید

با شرکای آموزش و پرورش کودکان و   Alameda Countyرسانی بھ نوجوانان  ھای اضافی برای واکسیناسیون و اطالعریزی برنامھ 
 دھنده خدمات بھ جوانان در حال انجام است. ھای ارائھسازمان 

ھا در ھر ھای آن ھای ممکن کاھش دھیم و بھ کودکان واجد شرایط و خانواده ھدف ما این است کھ موانع مربوط بھ دسترسی را در تمامی زمان
 بیشترین آسیب را وارد کرده است.  19-ھای دارای اولویت کھ کوویدویژه در محلھ کجا کھ ھستند دسترسی داشتھ باشیم، بھ 

-4VAX (510-208-510  شود بھ منظور تعیین نوبت مالقات بااند، توصیھ می کھ واکسن را دریافت نکرده  Alameda Countyبھ ساکنان 
مراجعھ   مراجعھ کنند.  signup-vax-https://www.primarybio.com/r/alco(bit.ly/AlCoSignUp( تماس بگیرند و یا بھ 208-(4829

 پذیر است. بدون نوبت نیز امکان 

گفتھ است:   Alameda Countyدر    19-، مدیر پزشکی سازمان خدمات بھداشتی و درمانی و درمانگاه واکسن کوویدKathleen Clanonدکتر  
«ما نباید زمان را در تالش خود برای دستیابی تک   «این اقدام، مرحلھ بعدی واکسیناسیون و گام بعدی بھ سمت برگشتن بھ حالت عادی است.»

 تک ساکنین بھ واکسن از دست دھیم.»

 مراجعھ کنید faq#children-19.acgov.org/vaccines-https://covidو کودکان، بھ  19-رای کسب اطالعات بیشتر در مورد واکسن کوویدب

 ### 

https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://www.primarybio.com/r/alco-vax-signup
https://covid-19.acgov.org/vaccines-faq#%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D9%86

