
همه افراد 5 ساله به باال می توانند 
همین اآلن به صورت رایگان واکسن 

کووید-19 دریافت کنند!

واکسن های کووید-19 ایمن و مؤثر هستند.

واکسن های کووید-19 به ما کمک می کنند زندگی خود را پس بگیریم. مزایای 

واکسینه شدن بسیار بیشتر از خطر ابتال به ویروس است. اکثر مردم فقط 

دچار عوارض جانبی خفیف یا متوسط می شوند، مثل درد بازو. واکسن های 

کووید-19 در پیشگیری از بیماری شدید، بستری شدن و مرگ ناشی از ابتال به 

ویروس، بسیار موثر هستند.

به منظور پیدا کردن ارائه دهنده واکسن در نزدیکی خود، از vaccinefinder.org دیدن کنید. 

می توانید به صورت آنالین یا تلفنی، برای گرفتن نوبت ثبت نام کنید. برخی از کلینیک های واکسیناسیون، 

پذیرش بدون نوبت یا ثبت نام در محل را نیز انجام می دهند. ممکن است نوبت ها زود گرفته شوند. 

ممکن است الزم شود چند بار برای گرفتن نوبت تالش کنید.

•  واکسن برای همه رایگان است. شما مجبور نیستید بیمه درمانی داشته باشید، شهروند یا مقیم   

ایاالت متحده آمریکا باشید یا دارای شماره تأمین اجتماعی ]Social Security[ باشید. ارائه دهندگان 

واکسن هیچ یک از اطالعات شما را به اداره مهاجرت یا پلیس نمی دهند.

•  شما باید مدرکی به همراه داشته باشید که حاوی نام شما باشد )مثل یک مدرک شناسایی دارای   

عکس، قبض آب، برق یا گاز یا یک نامه امضاشده از طرف شخصی که هویت شما را تصدیق کند(.

•  اگر دسترسی به کامپیوتر یا اینترنت ندارید، از کسی که مورد اعتماد شما است بخواهید شما را برای   

گرفتن نوبت ثبت نام کند. 

•  اگر به امکانات خاصی نیاز دارید )مثل کمک زبانی یا ویلچر( می توانید از قبل ارائه دهنده واکسن را   

مطلع کنید.

  Coronavirus.Utah.gov

اگر درباره واکسن کووید-19 سوال دارید، از coronavirus.utah.gov/vaccine دیدن کنید یا با 

خط پشتیبانی کووید-19 به شماره 7707-456-800-1 تماس بگیرید. 

واکسن خود را 
دریافت کنید

من واکسن 
کووید-19 خود را 

دریافت کردم!

https://vaccinefinder.org/
https://coronavirus.utah.gov/vaccine/

