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نموذج تصديق لتلقي لقاح كوفيد-19 بوالية ماساتشوستس

إذا كنت تعيش أو تعمل أو تدرس في والية ماساتشوستس، يمكنك استخدام نموذج 
التصديق هذا إلثبات كونك مؤهاًل لتلقي اللقاح.

إن إمدادات لقاح كوفيد-19 محدودة، وتخضع لمراحل تحديد األولويات على النحو الموصى به من قبل المجموعة 

االستشارية بشأن كوفيد-19 في والية ماساتشوستس.

يرجى ملء هذا النموذج لتأكيد أهليتك لتلقي لقاح كوفيد-19 في مرحلة تحديد األولويات الحالية.

يحتوي موقع Mass.gov على توضيح إضافي بشأن كل فئة من فئات تحديد األولويات.

ينبغي فقط على األفراد المؤهلين للحصول على اللقاح في المرحلة األولى، أو األفراد الذين يبلغون من 

العمر 65 سنة أو أكبر، أو األفراد الذين يعانون من حالتين أو أكثر من الحاالت الطبية المعينة، أو المقيمين 

والموظفين في إسكان كبار السن ذوي الدخل المنخفض وإسكان كبار السن ميسور التكلفة، أو أحد األفراد 

المرافقين لشخص يبلغ من العمر 75 سنة أو أكبر، إكمال نموذج التصديق في هذا الوقت.

ابحث عن أحد مواقع تلقي اللقاح - ستحتاج إلى حجز موعدك مع المكان.

ما ستحتاج إليه في موعدك:

أن تكون مستعًدا إلظهار نموذج التصديق هذا في موعدك:

أكمل هذا النموذج عبر اإلنترنت عن طريق ملء المعلومات الخاصة بك أدناه. يرجى إدراج عنوان بريدك 	 

اإللكتروني إذا كنت ترغب في إرسال نسخة إليك عبر البريد اإللكتروني.

من المقبول إظهار البريد اإللكتروني الخاص بالتأكيد على هاتفك في موعدك.	 

يمكنك طباعة ملف PDF هذا وملؤه وإحضاره معك في موعدك.	 

إذا لم تتمكن من طباعة النموذج أو إكماله عبر اإلنترنت، يمكنك ملئه في مكان تلقي اللقاح.	 
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قد ُيطلب منك المعلومات التالية في موعدك:

بطاقة تأمين. تلقي اللقاح مجاني سواء كان لديك تأمين أم ال. إذا كان لديك تأمين، 	 
يرجى إحضار إثبات بهذه المعلومات معك.

تعريف للهوية، وتشمل األمثلة ما يلي:	 

  بطاقة تعريف هوية صادرة عن صاحب العمل تتضمن اسمك والمسمى الوظيفي؛ أو

  تعريف هوية أو رخصة صادرة عن الحكومة؛ أو

  إيصال حديث باستالم الراتب

يمكنك الحصول على لقاح حتى إن لم يكن لديك رخصة قيادة أو رقم ضمان اجتماعي.

يرجى تحديد المجموعة ذات األولوية التي تنتمي إليها:

أنا عامل بمجال الرعاية الصحية )السريرية أو غير السريرية(، بما في ذلك عامل بمجال الرعاية المنزلية 	

أعمل أو أقيم حالًيا في أحد مرافق التمريض المتخصصة، أو دار رعاية مسنين، أو مرفق رعاية دائمة،  	
أو مجتمع للرعاية المستمرة للمتقاعدين، على النحو المحدد أدناه

أنا أحد المستجيبين األوائل 	

أعمل أو أقيم حالًيا في دار تقديم رعاية/مأوى جماعي سكني 	

أبلغ من العمر 65 سنة أو أكبر.  	

أصطحب شخًصا يبلغ من العمر 75 عاًما أو أكثر إلى موعد تلقي اللقاح وموعدي في نفس اليوم في  	
 ،DoubleTree Danvers ،Eastfield Mall Springfield ،Fenway ،Gillette( موقع جماعي لتلقي اللقاح

Circuit City - Dartmouth ،Reggie Lewis ،Natick Mall السابقة(

أعاني من حالتين أو أكثر من هذه الحاالت الطبية المعينة المذكورة أدناه 	

أنا أعيش أو أعمل في إسكان كبار السن ذوي الدخل المنخفض أو إسكان كبار السن ميسور التكلفة 	

ال شيء مما سبق، ولكن لدي ما يثبت تلقي أول جرعة وأنا بصدد تحديد موعدي الثاني 	
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هذه المعلومات ليست شاملة، يرجى االطالع على الجدول الزمني لتوزيع لقاح كوفيد-19 
للحصول على مزيد من المعلومات حول كل فئة من فئات تحديد األولويات:

مجتمعات الرعاية المستمرة للمتقاعدين المدرجة هنا مؤهلة للحصول على اللقاح في المرحلة األولى	 

تشمل أمثلة المستجيبين األوائل: موظفين بقسم شرطة، أو قسم إطفاء حرائق، أو جهة 	 
عامة أو خاصة للخدمات الطبية الطارئة، أو جهة إنفاذ قانون فدرالية

تشمل أمثلة دور تقديم الرعاية الجماعية: المنازل الجماعية، والمآوي، والبرامج العالجية، 	 
وبرامج التعليم السكنية، والمنشآت اإلصالحية

تشمل أمثلة العاملين في مجال الرعاية المنزلية: مشرف الرعاية الشخصية، وعامل الرعاية 	 
البديلة للبالغين، ومقدم خدمات الرعاية الصحية العقلية/السلوكية الذي يقدم العالج في 

المنزل، وموظفي الوكاالت التابعة للوالية الذين يقدمون خدمات الرعاية المباشرة في المنزل

األفراد في عمر 65 سنة أو أكبر.	 

بعض الحاالت الطبية التي حددها مركز السيطرة على األمراض )CDC( على أنها معرضة 	 
لخطر شديد لإلصابة بمرض كوفيد-19:

 السرطان 	 
 مرض الكلى المزمن  	 
COPD )الداء الرئوي المسد المزمن(	 
 متالزمة داون	 
 أمراض القلب، مثل فشل القلب أو مرض الشريان التاجي أو اعتالالت عضلة القلب	 
 حالة نقص المناعة )ضعف جهاز المناعة( الناتجة عن عملية زرع عضو صلب	 
 السمنة أو السمنة المفرطة )مؤشر كتلة الجسم ]BMI[ يساوي 30 كغم/م2 أو أكثر(	 
 الحمل	 
 مرض الخاليا المنجلية	 
 التدخين	 
 داء السكري من النوع الثاني	 
حددت والية ماساتشوستس أيًضا الربو المتوسط إلى الشديد كحالة مؤهلة	 
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التوقيع
أقر تحت عقوبة اليمين الكاذب بأنني على حد علمي واعتقادي أنتمي إلى المجموعة ذات  	

األولوية التي اخترتها أعاله.

أقر تحت عقوبة الحنث باليمين بأنني أعيش أو أعمل أو أدرس في والية ماساتشوستس. 	

االسم األول

التوقيع

البريد اإللكتروني )اختياري(

الرمز البريدي )اختياري(  تاريخ الميالد )شهر، يوم، سنة(
)اختياري(

االسم األخير

التاريخ

/        /             


