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ການບໍລິຫານຈັດການໃນການເບິ່ງແຍງຜູ້ ສງອາຍຸ ແລະ ການດແລໃນໄລຍະຍາວ

ຫົວຂໍ້ :

ການໄດູ້ ຮັບວັກຊິນ COVID-19 ຂອງທ່ ານ

ກົມສາທາລະນະສຸ ກຂອງລັດ Washington (Washington State Department of Health, DOH)
ໄດູ້ ລວມເອົາພະນັກງານດຄົນປ່່ ວຍໄລຍະຍາວ, ລວມທັງພະນັກງານດແລຄົນປ່ ວຍຢ່ ເຮືອນ, ໃນລະຫວ່ າງໄລຍະທີ
1A ຂອງແຜນການແຈກຢາຍວັກຊິນ COVID-19.
ນູ້ີ ໝາຍຄວາມວ່ າທ່ ານມີສິດໄດູ້ ເປັນສ່ ວນໜ່ ງຂອງການໄດູ້ ຮັບວັກຊິນໃນໄລຍະທໍາອິດທ່ີ ຈະຖືກດໍາເນີນການໃນ
ລັດ Washington.
ຶ່ ງ ໃນເອກະສານດັ່ງຕໍ່ໄປນີູ້ໃນການຢັູ້ງຢືນໃຫູ້ ແກ່ ຜູ້ ດໍາເນີນການໃນການໃຫູ້ ວັກຊິນ:
ພະນັກງານຈະຕູ້ ອງໃຫູ້ ໜ
1) ຜົນການສາຫຼວດຈາກເວັບໄຊທ໌ PhaseFinder: www.findyourphasewa.org
DOH ໄດູ້ ພັດທະນາເວັບໄຊທ໌ PhaseFinder
ເພ່ື ອຊ່ ວຍລະບຸ ບຸ ກຄົນວ່ າໄລຍະໃດຂອງການແຈກຢາຍວັກຊີນຂອງ Washington ທ່ີ ພວກເຂົາມີສິດໄດູ້ ຮັບ.
ພະນັກງານສາມາດຕ່ື ມຂູ້ໍ ມນທັງໝົດ 8 ຄໍາຖາມໃນ PhaseFinder ແລູ້ ວຫັ ງຈາກນູ້ັ ນຖ່ າຍໜູ້ າຈໍ ຫື
ພິມຄໍາຕອບຂອງພວກເຂົາອອກມາເພ່ື ອນໍາໃຊູ້ ເປັນການຢູ້ັ ງຢືນ.
ກະລຸ ນາຮັບຊາບໄວູ້ ວ່ າ DOH
ພິຈາລະນາສະຖານທີ່ບ່ ອນທີ່ພະນັກງານດແລຄົນປ່ ວຍຢ່ ບູ້ ານໃຫູ້ ການດແລຈັດການດູ້ ານສຸ ຂະພາບ ແລະ
ກໍາລັງກ່ າວເຖິງຜູ້ ທີ່ໃຫູ້ ການສະໜັບສະໜນດແລໃນຖານະເປັນພະນັກງານດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານ
ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫູ້ ພະນັກງານດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານທຸ ກຄົນໄດູ້ ຮັບຢາວັກຊິນ.
2) ຈົດໝາຍຢັໍ້ງຢືນຈາກກົມບລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ຫື ຼ

ໜຶ່ ວຍງານການດູ ແລຜູໍ້ ປຶ່ວຍຢູ ຶ່ ບໍ້ານ

ກົມບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ຫື ໜ່ ວຍງານການດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານ (Department of Social and
Health Services, DSHS) ກໍາລັງສ່ົ ງຈົດໝາຍຢູ້ັ ງຢືນພູ້ ອມກັບຈົດໝາຍແຈູ້ ງການສະບັບນູ້ີ .
ຖູ້ າຈົດໝາຍຢູ້ັ ງຢືນຂອງທ່ ານເສຍ ແລະ

ບ່ໍ ໄດູ້ ເຮັດວຽກໃຫູ້ ກັບໜ່ ວຍງານດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານທ່ ານສາມາດເຂູ້ົ າເບ່ິ ງສໍາເນົາຂອງຈົດໝາຍສະບັບນູ້ີ ໄດູ້ ເພ່ີ
ມເຕີມໂດຍການເຂູ້ົ າເບ່ິ ງທ່ີ www.seiu775.org.
ຖູ້ າທ່ ານເຮັດວຽກໃຫູ້ ກັບໜ່ ວຍງານດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານ ແລະ ຕູ້ ອງການປ່ ຽນຈົດໝາຍຢັູ້ງຢືນ,
ທ່ ານຈະຕູ້ ອງຕິດຕໍ່ໜ່ ວຍງານດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານຂອງທ່ ານ ຫື ໃຊູ້ ເວັບໄຊທ໌ PhaseFinder ສໍາລັບການປ່ ຽນ.

ສະຖານທຶ່ ຜູໍ້ ໃຫໍ້ ບລິການວັກຊິນ

ບໍ່ວ່ າທ່ ານຈະເລືອກວິທີການຢູ້ັ ງຢືນໃດກໍຕາມທ່ ານຈະຕູ້ ອງໄປຢູ້ ຽມຢາມ
https://www.doh.wa.gov/YouandYourFamily/Immunization/VaccineLocations
ເພື່ອເບິ່ງສະຖານທີ່ໃດແດ່ ຢ່ ໃນເຂດປົກຄອງຂອງທ່ ານທີ່ກໍາລັງດໍາເນີນການໃນການໃຫູ້ ວັກຊິນ.
ເວັບໄຊທ໌ຈະໃຫູ້ ລາຍຊື່ສະຖານທີ່ ແລະ ທ່ ານຈະຕູ້ ອງຕິດຕໍ່ກັບສະຖານທີ່ໃຫູ້ ບໍລິການເພື່ອນັດໝາຍ.
ກະລຸ ນາກວດສອບກັບຜູ້ ໃຫູ້ ບໍລິການວັກຊິນຂອງທ່ ານເພ່ື ອຢືນຢັນວ່ າເອກະສານຫຍັງທ່ີ ທ່ ານຈະຕູ້ ອງໄດູ້ ເອົາມາ
ນໍາຕອນທ່ີ ທ່ ານມາຕາມການນັດໝາຍ.

ເພຶ່ ມເຕມກຶ່ ຽວກັບວັກຊິນ

ຈໍານວນຢາວັກຊິນໃນ Washington ແມ່ ນມີຈໍາກັດໃນເວລານີູ້, ແຕ່ ວ່າຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມຂືູ້ນໃນອາທິດຕໍ່ໄປ ແລະ
ເດືອນຕໍ່ໄປ. ທ່ ານອາດຈະຕູ້ ອງຕິດຕໍ່ຫາຍຈຸ ດໃຫູ້ ບໍລິການໃນທູ້ ອງຖິ່ນໃນການແຈກຢາຍເພື່ອເຂົູ້າເຖິງວັກຊິນ.
ໃນຂະນະທີ່ພະນັກງານດແລຄົນປ່ ວຍຢ່ ເຮືອນທຸ ກຄົນຄວນພິຈາລະນາຢ່ າງຍິ່ງທີ່ຈະໄດູ້ ຮັບຢາວັກຊີນ,
ຜູ້ ທີ່ເຮັດວຽກຢ່ ໃນບູ້ ານຂອງລກຄູ້ າຫາຍກວ່ າໜ່ ງບູ້ ານ ຫື
ຜູ້ ທີ່ຊ່ ວຍເຫື ອລກຄູ້ າທີ່ມີຂັູ້ນຕອນໃນການເຮັດໃຫູ້ ເກີດລະອອງໃນອາກາດແມ່ ນມີຄວາມສ່ ຽງສງໃນການສໍາພັດ
ກັບ COVID-19.
ພວກເຮົາຊາບຊູ້ ງໃນການອຸ ທິດຕົນຂອງທ່ ານໃນການໃຫູ້ ການຊ່ ວຍເຫື ອ ແລະ ບໍລິການ ແລະ
ພວກເຮົາເຮັດທຸ ກຢ່ າງທ່ີ ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດູ້ ເພ່ື ອຮັບປະກັນວ່ າທ່ ານ ແລະ
ຜູ້ ທ່ີ ທ່ ານຊ່ ວຍເຫື ອຈະປອດໄພຫາຍເທ່ົ າທ່ີ ຈະເຮັດໄດູ້ . ເພ່ື ອຮຽນຮູ້ ເພ່ີ ມເຕີມກ່ ຽວກັບຢາວັກຊິນກະລຸ ນາເຂູ້ົ າເບ່ິ ງ
www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/vaccine.

ການແປສາເນົາຂອງຈົດໝາຍສະບັບນໍ້ ມຢູ ຶ່ ອອນລາຍ
English
Please visit https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals for more information, including materials in other languages.
Russian
Пожалуйста посетите https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-termcare-professionals для получения дополнительной информации, включая материалы на
других языках.
Vietnamese
Xin vui lòng truy cập https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals để biết thêm thông tin, bao gồm các tài liệu của những ngôn ngữ khác.

Tagalog
Bisitahin ang https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals para sa karagdagang impormasyon, kalakip ang mga materyales para sa ibang
lenguahe.
Chinese
请访问 https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-care-professionals
了解更多信息,这个链接包括其他语言.
Korean
https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-care-professionals
를 방문하면 다른 나라 언어로된 자료를 포함해서 더 많은 정보를 얻을수 있읍니다
Somali
Fadlan booqo https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals waxii macluumaad ee dheeraad ah, oo ay ka mid yihiin warbixino ku qoran luuqdo
kala duwan sida afsomaliga.
Spanish
Por favor visite https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals para mas información, incluyendo materiales en otros idiomas
Laotian
ກະລຸ ນາເຂົູ້າໄປທີ່ https://www.dshs.wa.gov/altsa/information-providers-and-long-term-careprofessionals ສໍ າ ລັ ບຂໍູ້ມນເພີ່ ມເຕີ ມ, ລວມທັ ງເອກະສານທີ່ ເປັ ນພາສາອື່ ນໆ.
ດູ້ ວຍຄວາມນັບຖື,

Bill Moss, ຜູ້ ຊ່ ວຍເລຂາ
ການບໍລິຫານຈັດການໃນການເບິ່ງແຍງຜູ້ ສງອາຍຸ ແລະ ການດແລໃນໄລຍະຍາວ
ກົມບໍລິການສັງຄົມ ແລະ ສຸ ຂະພາບ ຫື ໜ່ ວຍງານການດແລຜູ້ ປ່ ວຍຢ່ ບູ້ານ

ການປ່ ຽນແປງຊີວິດ

