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19-سجل لقاح كوفيد
إظهار دليل على حالة اللقاح الكامل في كاليفورنيا

ود المفروضة على القيحزيران، وتم رفع العديد من القيود، مثل/أعيد افتتاح كاليفورنيا في الخامس عشر من يونيو
هالي كاليفورنيا إظهار دل.االستيعاب ومتطلبات التباعد المكاني يل على اللقاح في بعض األماكن، قد يُطلب من أ

.الكامل

كيف يمكنني إثبات حالة اللقاح؟
بطاقة سجل اللقاح من ، يصدر مقدم اللقاح 19-عندما تأخذ لقاح كوفيد

.( CDC)مركز مكافحة األمراض 

أعطي تتضمن هذه البطاقة اسمك الكامل وتاريخ ميالدك ونوع اللقاح الذي
.لك ورقم الدفعة وتاريخ آخر جرعة والموقع الذي تم فيه أخذ اللقاح

:إليك طرق إثبات حالة اللقاح

األصلية19-بطاقة سجل لقاح كوفيد•
صورة لبطاقة سجل لقاحك •
نسخة ورقية من بطاقة سجل لقاحك •
مخزنة على هاتف خلوي أو جهاز لبطاقة سجل لقاحكصورة  •

إلكتروني آخر
نسخة من سجل لقاحك  من مقدم الرعاية الصحية•
(DCVR)19-سجل رقمي للقاح كوفيد•

ة اللقاح في 19-سجالت لقاح كوفيدDCVRتسحب بوابة  من أنظم
تسمح لك بالوصول إلى نسخة رقمية من سجل لقاحك.كاليفورنيا

.وتنزيلها19-بكوفيد
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اتصل بمقدم اللقاح للحصول على نسخ من سجل لقاح
.19-كوفيد

اؤها في كاليفورن• يا، تُدخل بالنسبة لمعظم اللقاحات التي تم إعط
يا بيانات اللقاح في نظام معلومات التطعيم في كاليفورن

أو CA Immunization Registry2المعروف أيًضا باسم)
CAIR2.) يمكنك طلب نسخة من سجلك في نظام معلومات

ي عبر الهاتف أو البريد اإللكترونCAIR2التطعيم في كاليفورنيا 
.نموذج عبر اإلنترنتأو

إذا كنت قد أخذت اللقاح بواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص•
الخاص بك من 19-بك، يمكنك طلب نسخ من سجل لقاح كوفيد

.مقدم الرعاية

مثل وزارة الدفاع أو)في منشأة اتحادية 19-إذا تلقيت لقاح كوفيد•
،  (الخدمات الصحية الهندية أو شؤون المحاربين القدامى

ال تُقدم .ستحتاج طلب سجل اللقاح من تلك المنشأة مباشرة
وال ( CAIR2)2المعلومات إلى  سجل التطعيم في كاليفورنيا 

.توثَّق فيه

هل لديك أسئلة؟
-COVIDإن كان لديك أي أسئلة، فيُرجى زيارة 

19VaccineRecord (ca.gov))

جرعتين، مثل يعتبر الشخص ملقحاً بالكامل بعد أسبوعين من الجرعة الثانية في سلسلة من1
د لقاحات فايزر أو مودرنا، أو بعد أسبوعين من لقاح جرعة واحدة، مثل لقاح جونسون أن

مة ( FDA)يجب أن تكون اللقاحات مرخصة إما من قِبَل إدارة الغذاء والدواء .جونسون أو منظ
(.WHO)الصحة العالمية 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://cairweb.org/
https://cairforms.cairweb.org/AuthorizationToRelease/AuthorizationToRelease
https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Vaccine-Record-Guidelines-Standards.aspx

