فيد19-
سجللقاح كو

ليفورنيا
ليل على حالة اللقاح الكاملفي كا
إظهار د

لقيود المفروضة على
لقيود ،مثل ا
فع العديد من ا
يفورنيافي الخامس عشر منيونيو/حزيران ،وتم ر
فتتاح كال
أعيد ا
لقاح
فورنيا إظ هار دليل على ال
االستيعاب ومتطلبات التباعد المكاني .فيبعض األماكن،قديُطلب من أ هالي كالي
الكامل.
اتصلبمقدم اللقاح للحصول علىنسخ منسجللقاح
فيد.19-
كو
فورنيا،تُدخل
نسب ةلمعظم اللقاحات التيتم إعط اؤهافي كالي
• بال
فورنيا
بيانات اللقاحفينظام معلومات التطعيمفي كالي
ضاباسم CA Immunization Registry2أو
(المعروف أي ً
 .)CAIR2يمكنك طلبنسخة منسجلكفينظام معلومات
فورنيا  CAIR2عبر ال هاتف أو البريد اإللكتروني
التطعمي في كالي
أونموذج عبر اإلنترنت.
• إذا كنتقد أخذت اللقاحبواسطة مقدم الرعاية الصحية الخاص
بك،يمكنك طلبنسخ منسجللقاحكوفيد 19-الخاصبك من
مقدم الرعاية.
دفاع أو
نشأةاتحادية (مثل وزارة ال
• إذاتلقيتلقاحكوفيد19-في م
الخدمات الصحية ال هندية أوشؤون المحاربين القدامى)،
نشأة مباشرة .التُقدم
ستحتاج طلب سجل اللقاح منتلك ال م
فورنيا  )CAIR2( 2وال
المعلومات إلى سجل التطعمي في كالي
توثَّقفي ه.

إثبات حالة اللقاح؟
كنني
كيفيم
عندماتأخذلقاحكوفيد،19-يصدر مقدم اللقاحبطاقةسجل اللقاح من
كافحة األمراض (. )CDC
مركز م
يالدك ونوع اللقاح الذي أعطي
تتضمن هذه البطاقةاسمك الكامل وتاريخ م
ت في ه أخذ اللقاح.
دفعة وتاريخ آخر جرعة والموقع الذيم
لك ورقم ال
إليك طرقإثبات حالة اللقاح:

• بطاقةسجللقاحكوفيد 19-األصلية

• صورةلبطاقةسجللقاحك
• نسخة ورقية منبطاقةسجللقاحك
• صورة لبطاقةسجللقاحك مخزنة عل ى هاتف خلوي أو ج هاز
إلكتروني آخر
• نسخة منسجللقاحك من مقدم الرعاية الصحي ة
• سجلرقميللقاحكوفيد(DCVR) 19-
تسحببوابة DCVRسجالتلقاحكوفيد 19-من أنظم ة اللقاحفي
تسمحلكبالوصول إلىنسخةرقمي ة منسجللقاحك
فورنيا.
كالي
كوفيد 19-وتنزيل ها.
ب

سئلة؟
هللديك أ
إن كانلديك أي أسئل ة،فيُرجى زيارة COVID-
))19VaccineRecord (ca.gov
عتين،مثل
1يعتبر الشخص ملقحا ًبالكاملبعد أسبوعين من الجرعة الثانيةفيسلسلة من جر
ونسونأند
أسبوعين منلقاح جرعة واحدة،مثللقاح ج
لقاحاتفايزر أو مودرنا ،أوبعد
بل إدارة الغذاء والدواء ( )FDAأو منظ مة
ج
ونسون.يجب أنتكون اللقاحات مرخصة إما من ِ
قَ
لصحة العالمية (.)WHO
ا
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