کووید19-
اسیون
ین
سوابق واکس

یفرنیا
بوط به وضعیتواکسیناسیونکامل درکال
ارائه مدرک مر

فیت ونیازب ه
یفرنیا در  15ژوئنبازگشاییشد وبسیاری از محدودیت ها مانند محدودیت مربوطبه ظر
کال
فرنیا ملزمباشند مدرک مربوطبه
فاصلهگذاریفیزیکیبرداشتهشد .دربرخیشرایط ،ممکن است مردمکالی
ئهکنند1.
واکسیناسیونکامل را ارا
سیونکووید19-با
سینا
برایتهیهنسخهسوابق واک
بگیرید.
سیون خودتماس
سینا
ارائهدهنده اوک
فرنیاتزریق میشود ،داده های
کسن هاییکه درکالی
• برای اکثر وا
فرنیا
کسیناسیونکالی
یستم اطالعات وا
کسیناسیون واردس
وا
کسیناسیون CA 2یا
میشود ( همچنینبه عنواندفترثبت وا
CAIR2نیزشناخته میشود).نسخهای ازسوابق شما را
فنی ،از طریق ایمیلیافرم آنالین از
میتوانب هصورتتل
 CAIR2درخواستکرد.
کسینهشدهاید،
• اگر ازسوی ارائه دهنده خدماتب هداشتی خود وا
کسیناسیونکووید 19-خود را از
میتوانیدکپیسوابق وا
ارائ ه دهنده درخواستکنید.
یساتفدرال ( مانند
تس
کسنکووید 19-را دریکی از ا
• اگر وا
وزارتدفاع ،خدماتب هداشتی هندیا امورک هنهسربازان)
کسیناسیون را از آن
یافتکردهاید،بایدمستقیماسوابق وا
در
مرکز درخواستکنید .این اطالعاتبرایدفترثبت
فرنیا  )CAIR2( 2ارسالیا در آنجامستند
کسیناسیونکالی
وا
نمیشوند.

درصورت وجودسوال؟
فابه COVID-
درصورت وجود هرگونهسوال،لط
) 19VaccineRecord (ca.govمراجعهکنید

سیون خود
سینا
عیت واک
چگونه میتوانم مدرک مربوطبهوض
را ارائهکنم؟
کسنشما
یافت میکنید ،ارائ ه دهنده وا
کسنکووید 19-را در
نگامیک ه وا
ه
کسیناسیون اصلی ازسوی مراکزکنترل و
یککارتسوابق وا
شگیری ازبیماری ()CDCبرایشماصادر میکند.
پی
کسن ارائ هشده،شماره
اینکارت شاملنامکامل،تاریختولد،نوع وا
کسنشما در
ساخت،تاریخ آخرین دوزتجویزشده و محلیاستک ه وا
آنجاتزریقشدهاست.
کسیناسیون وجود دارد:
در اینجا روش هاییبرایاثبات وضعیت وا

کسیناسیونکووید 19-اصلی
• کارتسوابق وا
کسیناسیون
• تصویرکارتسوابق وا
کسیناسیون
• نسخهکپیکاغذیکارتسوابق وا
فن همراهیا
کسیناسیونشماک ه درتل
کسی ازکارتسوابق وا
• ع
یکی ذخیره شده است
لکترون
تگاه های ا
سایردس

کسیناسیون ارائه دهنده خدماتب هداشتی
• نسخهای ازسوابق وا
درمانیشما
کسیناسیونکووید(DCVR) 19-
• سوابق دیجیتالی وا
پورتال DCVRسوابق واکسیناسیونکووید 19-را ازسیستم های
یافت میکند .اینکار این امک ان رابرای
فرنیا در
کسیناسیونکالی
وا
کسیناسیون
شمافر اهم میکندبهیکنسخه دیجیتالی ازسوابق وا
کووید 19-خود دسترسیپیداکرده و آن رابارگیریکنید.

1
کسن هایفایزر
انند وا
کسن های  2دوزی م
فت دوز دوم خود در وا
فتهپس ازدریا
افراد  2ه
کسن  J & Jجزافرادکامال
انند وا
کسنتک دوزی م
فت وا
فتهپس ازدریا
یا مدرنایا  2ه
کسن هابایدتوسطسازمان غذا و دارو ()FDAیا
کسینهشده محسوب میشوند.این وا
وا
اشند.
سازمانب هداشت ج هانی ( )WHOمجاز اعالمشدهب
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