کجا میتوانم واکسن دریافت کنم؟
هماکنون گروههای زیر میتوانند واکسن کووید 19-را دریافت نمایند .برای گرفتن نوبت ،با اداره سالمت محلی ،داروخانه محلی ،یا
یک ارائهدهنده خدمات تماس بگیرید .مکانهای انجام وا کسیناسیون در آدرس زیر درج شده است:
.https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution
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کادر درمان که با بیماران تماس دارند (مانند دندانپزشکان ،فیزیوتراپیستها یا کاردرمانگرها ،کارکنان کلینیک که با
مراجعین در ارتباطند ،متخصصین پزشکی زیبایی ،کادر درمانی مراقبت در منزل و غیره).
کارکنان و ساکنان مراکز ارائهدهنده خدمات مراقبتی طوالنی مدت
نیروهای امدادی مانند پرسنل بخش خدمات فوریتهای پزشکی ،ماموران اجرای قانون ،افرادی که به عنوان پیک کار
میکنند و ماموران زندان
معلمان و کارکنان مدارس در مقطع کودکستان تا کالس 12
افراد  50سال و باالتر ساکن ایالت یوتا
افراد  16سال و باالتر با بیماریهای زمینهای خاص (بخش زیر را ببینید)

افراد  16ساله و باالتر دارای هر یک از بیماریهای زیر ،واجد شرایط واکسن کووید 19-هستند (اگر  16یا  17ساله هستید ،فقط
میتوانید واکسن فایزر را دریافت کنید):
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آسپلنی از جمله اسپلنکتومی طحال یا اختالل عملکرد طحال
شاخص توده بدنی ( 30 )BMIیا باالتر
بیماری مزمن قلبی (به غیر از فشار خون باال) شامل نارسایی مزمن قلبی ،بیماری ایسکمیک قلبی و بیماری جدی مربوط
به دریچه قلب یا بیماری مادرزادی قلبی
بیماری مزمن کلیوی
بیماری مزمن کبدی از جمله هپاتیت مزمن  Bیا  ،Cبیماری کبدی مربوط به الکل ،سیروز صفراوی اولیه ،یا کالنژیت
اسکلروزانکننده اولیه یا هموکروماتوز
سابقه ابتال به سرطان در  5سال گذشته که در خون ،مغز استخوان یا سلولهای سیستم ایمنی آغاز شده است .به این نوع
سرطان ،سرطان هماتولوژیک گفته میشود (مانند لوسمی ،لنفوم و مولتیپل میلوما).
سرطان تشخیص داده شده در  1سال گذشته که در خون یا مغز استخوان شروع نشده است .به این نوع سرطان ،سرطان
غیرهماتولوژیک گفته میشود( .به استثنای تشخیص سرطان سلول پایه و سنگفرشی)
دیابت (نوع  1یا نوع )2
نقص ایمنی (سیستم ایمنی ضعیف) ناشی از انتقال خون ،پیوند مغز استخوان یا پیوند اعضا؛ اچ آی وی؛ استفاده طوالنی
مدت از کورتیکواستروئیدها؛ یا سایر داروهایی که سیستم ایمنی بدن را ضعیف میکنند
شرایط نورولوژیک که عملکرد تنفسی را مختل میکند ،از جمله فلج مغزی ،سندرم داون ،صرع ،بیماری نورون حرکتی،
مولتیپل اسکلروزیس (ام اس) ،میاستنی گراویس ،بیماری پارکینسون ،بیماری پیشرونده مخچه و کوادریپلژی یا همی پلژی
دریافت کنندگان دیالیز بابت بیماری شدید کلیوی
دریافتکننده درمان سرکوب سیستم ایمنی
بیماری سلول داسی شکل
بیماری تنفسی مزمن شدید (غیر از آسم) شامل بیماری انسدادی مزمن ریوی شدید ،بیماری ریوی فیبروز کننده،
برونشکتازی یا فیبروز کیستیک
گیرنده پیوند عضو جامد
سکته مغزی و دمانس (آلزایمر ،دمانس عروقی یا فراموشی پیشانی گیجگاهی)

برای گرفتن نوبت دریافت واکسن خود ،نیازی به دریافت گواهی پزشکی ندارید.
بیمارانی که این شرایط را ندارند باید تا پایان واکسینه شدن افراد پرخطر صبر کنند .ما میدانیم که افرادی با مشکالتی خارج از
شرایط ذکر شده در این لیست وجود دارند که در معرض خطر باالیی قرار دارند؛ با این حال ،هم اکنون تنها برای واکسینهکردن آن
دسته از افراد که با این مشکالت پزشکی ،واجد شرایط هستند واکسن کافی در اختیار داریم .این افراد در معرض خطر باالی بستری
شدن و مرگ ناشی از ابتال به ویروس کووید 19-هستند و باید اطمینان حاصل کنیم که واکسن را در اسرع وقت دریافت میکنند.
افراد بعدی چه کسانی هستند؟
ما انتظار داریم واکسنهای کووید 19-از ماه آوریل در دسترس سایر گروههای سنی ،افرادی با شرایط پزشکی و بیماریهای
زمینهای که در فهرست باال ذکر نشده است و افرادی قرار گیرد که در محلهای شلوغ زندگی می کنند و خطر باالیی برای ابتال به
ویروسی که عامل بیماری کووید 19-است ،آنها را تهدید میکند .واکسن ها باید در اواخر بهار یا اوایل تابستان در دسترس عموم قرار
بگیرند.
برای وا کسیناسیون نیازی نیست که "در لیست انتظار" قرار گیرید .وقتی واکسن در دسترس قرار گیرد ،انتظار داریم که امکان
دسترسی به آن در بسیاری از نقاط جامعهتان برای شما فراهم باشد .آدرس این مکانها در وبسایت
 /https://vaccinefinder.orgمنتشر خواهد شد.

