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19-سوابق واکسیناسیون کووید
ارائه مدرک مربوط به وضعیت واکسیناسیون کامل در کالیفرنیا

ه محدودیت مربوط به ظرفیت و نیاز بژوئن بازگشایی شد و بسیاری از محدودیت ها مانند 15کالیفرنیا در 
مربوط به در برخی شرایط، ممکن است مردم کالیفرنیا ملزم باشند مدرک.برداشته شدفاصله گذاری فیزیکی

1.واکسیناسیون کامل را ارائه کنند

خود چگونه می توانم مدرک مربوط به وضعیت واکسیناسیون
را ارائه کنم؟

دهنده واکسن شم19-هنگامی که واکسن کووید ا را دریافت می کنید، ارائه 
مراکز کنترل و یک کارت سوابق واکسیناسیون اصلی از سوی 

.برای شما صادر می کند( CDC)پیشگیری از بیماری 

ه این کارت شامل نام کامل، تاریخ تولد، نوع واکسن ارائه شده، شمار
ر ساخت، تاریخ آخرین دوز تجویز شده و محلی است که واکسن شما د

.آنجا تزریق شده است

:در اینجا روش هایی برای اثبات وضعیت واکسیناسیون وجود دارد

اصلی19-سوابق واکسیناسیون کوویدکارت •
کارت سوابق واکسیناسیونتصویر •
کارت سوابق واکسیناسیوننسخه کپی کاغذی •
ه یا شما که در تلفن همراکارت سوابق واکسیناسیونعکسی از •

سایر دستگاه های الکترونیکی ذخیره شده است
دهنده خدمات بهداشتی • نسخه ای از سوابق واکسیناسیون ارائه 

درمانی شما
(DCVR)19-سوابق دیجیتالی واکسیناسیون کووید•

های 19-واکسیناسیون کوویدسوابق DCVRپورتال   را از سیستم 
ان را برای این کار این امک. واکسیناسیون کالیفرنیا دریافت می کند

اهم می کند  اسیون سوابق واکسینبه یک نسخه دیجیتالی از شما فر
.خود دسترسی پیدا کرده و آن را بارگیری کنید19-کووید
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با 19-برای تهیه نسخه سوابق واکسیناسیون کووید
.ارائه دهنده واکسیناسیون خود تماس بگیرید

، داده های برای اکثر واکسن هایی که در کالیفرنیا تزریق می شود•
یفرنیا واکسیناسیون وارد سیستم اطالعات واکسیناسیون کال

یا CA 2دفتر ثبت  واکسیناسیون همچنین به عنوان )می شود 
CAIR2نسخه ای از سوابق شما را (.نیز شناخته می شود

از فرم آنالینمی توان به صورت تلفنی، از طریق ایمیل یا
CAIR2درخواست کرد.

دهنده خدمات بهداشتی خود واکسینه شده ای• د، اگر از سوی ارائه 
خود را از 19-می توانید کپی سوابق واکسیناسیون کووید

دهنده درخواست کنید .ارائه 

مانند )را در یکی از تاسیسات فدرال 19-اگر واکسن کووید•
(  وزارت دفاع، خدمات بهداشتی هند یا امور کهنه سربازان

ا از آن دریافت کرده اید، باید مستقیما سوابق واکسیناسیون ر
این اطالعات برای دفتر ثبت . مرکز درخواست کنید

ارسال یا در آنجا مستند ( CAIR2)2واکسیناسیون کالیفرنیا 
.نمی شوند

در صورت وجود سوال؟
-COVIDدر صورت وجود هرگونه سوال، لطفا به 

19VaccineRecord (ca.gov)مراجعه کنید

های 2افراد 1 های فایزر 2هفته پس از دریافت دوز دوم خود در واکسن  دوزی مانند واکسن 
جز افراد کامال J & Jهفته پس از دریافت واکسن تک دوزی مانند واکسن 2یا مدرنا یا 

ها باید توسط سازمان غذا و دارو . واکسینه شده محسوب می شوند یا ( FDA)این واکسن 
.مجاز اعالم شده باشند( WHO)سازمان بهداشت جهانی 

https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/Pages/COVID-19/Beyond-Blueprint-Framework.aspx
https://myvaccinerecord.cdph.ca.gov/
https://cairweb.org/
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

