اپنی  COVID-19ویکسین لگوائیں
اس وقت مندرجہ ذیل اہل ہیں 05 :سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد؛ کچھ مخصوص طبی
کیفیات سے متاثرہ افراد ،ریستورانوں پر کام کرنے والے؛ نگہداشت صحت کے کارکنان؛ نرسنگ ہومز
میں رہائش پذیر افراد اور عملہ؛ بے گھر افراد کے لیے شیلٹرز اور دیگر اجتماعی رہائشی مقامات پر رہنے والے؛
اور کچھ ضروری خدمات مہیا کرنے والے کارکنان ،جیسے پہال یا فوری رسپانس دینے والے افراد ،اساتذہ اور
اسکول کا عملہ ،ٹرانزٹ کے کارکنان ،اور گروسری اسٹورز کے کارکنان۔ تمام اہل گروپوں کی فہرست کے
لیے nyc.gov/covidvaccinedistribution ،مالحظہ کریں۔
اپوائنٹمنٹ لیں
ویکسینیشن سائٹ تالش کر کے اپوائنٹمنٹ لینے کیلئے  nyc.gov/vaccinefinderمالحظہ کریں۔ تمام
سائٹس پر اپوائنٹمنٹس لینا درکار ہے۔ آپ  877-829-4692پر کال کر کے بھی کسی  NYCسائٹ پر اپوائنٹمنٹ
لے سکتے ہیں۔
اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے تیاری کرنا
ویکسین لگوانے کے لیے آپ کو  vaccineform.health.ny.govپر دستیاب نیویارک اسٹیٹ ) (NYSکا
 COVID-19ویکسین کا فارم مکمل کرنا ہو گا۔
اگر آپ اپنی عمر کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں تو آپ کو عمر اور نیویارک میں رہائش کا ثبوت ساتھ
النا ہو گا۔
اگر آپ مالزمت کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں تو آپ کو مالزمت اور نیویارک میں رہائش کا ثبوت ساتھ
النا ہو گا۔
اگر آپ کسی مخصوص طبی کیفیت کی بنیاد پر ویکسین لگوانے کے اہل ہیں
تو آپ ذاتی طور پر تصدیق کر سکتے ہیں کہ آپ کو کوئی طبی کیفیت الحق ہے۔
آپ کو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ کی جانب سے جاری کردہ کوئی
دستاویزات النے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو نیو یارک کا رہائشی ہونے کا ثبوت
بھی النا ہو گا۔
قابل قبول اقسام سے متعلق مزید معلومات کے لیے
اہلیت کے ثبوت کی
ِ
 nyc.gov/covidvaccineمالحظہ کریں۔
ویکسینیشن کی کچھ سائٹس صرف  NYCکے رہائشیوں یا کارکنان ،یا مخصوص
محلوں کے رہائشیوں کیلئے مختص ہیں۔ مزید ،کچھ سائٹس پر فقط کسی
مخصوص عمر کے گروہوں کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ اپنی اپوائنٹمنٹ لینے
سے پہلے ویکسینیشن سائٹ کی اہلیت کی شرائط کو دیکھ لیں۔
• اگر اپنی اپوائنٹمنٹ کے دن آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو اپنی اپوائنٹمنٹ
کسی اور دن رکھ لیں۔
• اپنی اپوائنٹمنٹ پر جاتے ہوئے چہرے پر نقاب پہنیں۔ چہرے کے نقاب کے بغیر آپ
کو سائٹ کے اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔
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