অন-সাইট িটকা ি িনক টুলিকট
আপনার ানীয় স দােয়র জন িটকা যতটা স ব সহজলভ করার জন অন-সাইট িটকা ি িনক িল একিট
পূ ণ হািতয়ার। এই টুলিকটিট স দায় সংগঠন, িনেয়াগকতা এবং অন ান গা ীর জন একিট রাডম াপ
দান কের, যা এখােন " হা

সংগঠন" িহসােব উে খ করা হেয়েছ, িটকা

দানকারীেদর সােথ সরাসির কাজ

কের যােত মানু ষ চেন এবং িব াস কের সখােন িটকা ি িনক াপন করেত হেব।

িকভােব একিট ি িনক হা
১

কািভড-১৯ িটকা
া

করা যায়

দানকারীর সােথ অংশীদাির ঃ িটকা সরবরাহকারীেদর মেধ রেয়েছ ানীয় া

ব ব া এবং অন ান িচিকৎসা

এবং

দানকারী।

েত েকরই অন-সাইট ি িনক হা

িবভাগ, ফােমসী,

করার জন িবিভ

ি য়া

মতা থাকেত পাের, এবং কউ কউ অন-সাইট পিরেষবার জন চাজ করেত পাের। সহায়তা করার জন ,

ফডােরল িরেটইল ফােমিস পাটনাররা

েত েক সাইেটর ি িনেকর অনু েরাধ করার জন িনেদশাবলী

যা িনেচ বিণত হেয়েছ। আপিন আপনার কাছাকািছ িটকা

দান কেরেছন,

দানকারীেদর খুেঁ জ পেত Vaccines.gov িভিজট করেত

পােরন।
২

ভূ িমকা এবং দািয়

িনধারণ ক নঃ যিদও িটকা সরবরাহকারীরা সাধারণত সকল ি িনকাল অপােরশন এবং

িরেপািটংেয়র জন দায়ী, কিমউিনিট সং া িল তােদর

ানীয় স দায়েক যু

কের। িটকা সরবরাহকারী স দায় সং া িলেক অংশীদািরে র চুি
৩

একিট তািরখ এবং ান পছ

ে

িল স ূ ণ করেত বলেত পােরন। আপনার

ক নঃ আপনার িটকা ি িনেকর জন একিট সু িবধাজনক, িব

আপনার কিমউিনিট নটওয়ােকর নাগােলর সু িবধা িনন। িটকা

অব ান বেছ িনেত

দানকারীর সােথ কাজ ক ন, তািরখ এবং সময় যা

আপনার স দােয়র জন সবেচেয় ভােলা কাজ করেত পাের, উইকএ
ব বহার কের ি িনক িলর জন , আপনােক উপযু

পূ ণ ভূ িমকা পালন

িলর জন , নীেচ দখুন।

করার জন নমুনা ভূ িমকা এবং দািয়

পিরক না

করার

এবং অফ-টাইম সহ। দু ই- ডাজ িটকা

সমেয় ি তীয় ি িনেকর তািরখ িনধারেণর জন ভ াকিসন

দানকারীর সােথ কাজ করেত হেব।
৪

আপনার স দােয়র কােছ

চার

স দায়েক আকৃ ও িশি ত করার
ি য়া চূ ড়া

করেত িটকা

ক নঃ একিট িব
ে

স দায় সংগঠন িহসােব, আপিন আপনার ানীয়

পূ ণ ভূ িমকা পালন করেবন। সময়সূ চী এবং/অথবা ওয়াক-ইন

দানকারীর সােথ কাজ ক ন। আস িটকা ি িনক স িকত তথ শয়ার ক ন,

পাশাপািশ সাধারণ িটকাদান স িকত তথ সহ কািভড-১৯ িটকা সকেলর জন িবনামূ েল এবং ব ি গণ অিভবাসন
বা বীমা অব ার িনিবেশেষ এই িটকা হণ করেত পােরন। যিদ আপনার িটকা ি িনক িকেশার -িকেশারীেদর কােছ
প েছ যায়, তাহেল রা ীয়

িবধােনর সােথ সাম স রেখ িপতামাতার উপি িত বা স িত

তথ শয়ার করেত ভুলেবন না। আপনার স দায়েক
৫

শ করেত এবং জিড়ত করার জন , সাশ াল িমিডয়ােত

পাি ং এবং আপনার স

দােয়র িব

আপনার ি িনকেক হা

ক নঃ আপনার ইেভে র ি য়াকলাপ চূ ড়া

ক ন।

েয়াজন িকনা স িবষেয়

অ া ােসডরেদর উপকােরর কথা িবেবচনা ক ন।

িতিদেনর অনু ারকসহ আপনার ানীয় স দায়েক যু

করেত িটকা সরবরাহকারীর সােথ কাজ

করা চািলেয় যান। তা িনি ত করেত সহায়তায়

িটকা সরবরাহকারীেক সােথ সাইেট যাগােযােগর করার িবষয় সহজ ক ন।

সবেশষ কনেট

সংেশাধনীঃ ২ জুন, ২০২১

আদশ ভূিমকা ও দািয় সমূ হ
এিট িটকা সরবরাহকারীর সােথ আেলাচনা এবং পিরক নার জন একিট উদাহরণ। সবা
হেব এবং আপনার অংশীদাির চুি র অংশ িহসােব সরাসির চূ ড়া

হা


কিমউিনিটেক স র করেণ ও প ছােত নতৃ
িদন।



আেগ এবং পের ১৫-৩০ িমিনট, সামািজক দূ রে র
জন অবশ ই ভাল বায়ু চলাচল, পির ার এবং




ভ াকিসন

দানকারীঃ
শাসেনর সকল িদক

পিরচালনা ক ন-যার মেধ রেয়েছ সাইট

ি িনেকর অব ান সরবরাহ ক ন (িটকা দওয়ার

যেথ

করা উিচত।

িটকা

অগানাইেজশনঃ

দানকারীর ারা পিরবিতত

শ হেত হেব)

ি িনক সু িবধা

দান ক ন ( টিবল, চয়ার,

সট-আপ, অ াপেয় েম
ি িনকাল এবং সােপাট

িশিডউিলং,
ািফং, চক-ইন,

িটকাদান, পযেব ণ, িরেপািটং এবং
অন ান

া াড

েয়াজনীয়তা।

ডা িবন, সাইনেবাড, িব ামাগার)


সরবরাহ এবং

শাসিনক সহায়তা

দান ক ন

( যমন িনরাপ া এবং লাইন ব ব াপনা)।
িতিট ি িনেকর পিরক না করার জন িটকা
দানকারীর সােথ সরাসির যাগােযাগ করার জন
সাইট ি িনক সম য়কারী

দান ক ন।

কীভােব ফডারাল ফামাসী অংশীদারেদর সােথ সংেযাগ াপন করেত পাির
ফডােরল ফামাসী পাটনাররা সারা দেশ অন-সাইট িটকা ি িনক সরবরাহ করেছ, এবং একিট ি িনক হা

করার
জন আপনার সােথ অংশীদার হেত পাের। কীভােব কান ি িনেক অনু েরাধ করেবন তার িনেদশাবলীর জন নীেচ দখুন।
এখােন তািলকাভু
নয় এমন ানীয় ফােমসীসহ আপনার কাছাকািছ ফামাসী পাটনার খুঁেজ পেত Vaccines.gov
দখুন।
অন য কান কািভড-১৯ িটকা

দানকারী যােদর সাইেট পিরেষবা আেছ এবং তািলকাভু

হেত চান তারা

COVIDPartnershipsWho.Eop.gov- এ যাগােযাগ ক ন।

অন-সাইট িটকা ি িনক টুলিকট

২

ফামাসী পাটনার
অ ালবাটসন কা ানী, ইনেকাঃ

ি িনেকর অনু েরাধ করার জন , ফােমিস
পাটনারেক একিট অনু েরাধ জমা িদনঃ
িলজ ওলার, Liz.Oler@albertsons.com

(অসেকা, জুেয়ল-অসেকা, অ ালবাটসন,
অ ালবাটসন মােকট, সফওেয়, টম থা ,
ার মােকট, শ'স, হ ােগন, অ াকিম,
র া লস, কাস, মােকট ি ট, ইউনাইেটড,
ভনস, প ািভিলয়নস, অ ািমেগাস, লািক, পাক
এন সভ, সভ-অন)
ক েকা হালেসল কেপাঃ

ব ািক ড , rdant@costco.com
বথ আরন , betharnold@costco.com

িসিপইএসএন

কিড ি ফটন, cclifton@cpesn.com

িসিভএস ফামাসী ইনেকাঃ (ল 'স সহ)

cvshealth.com/covid-19/return-ready/vaccination

ড নইবর ফামাসী

এবং আেমিরেসাস বােগন াগ
কেপােরশেনর ফােমিস সবা শাসিনক
সং া (িপএসএও), এিলেভট াভাইডার
নটওয়াক
এইচ-ই-িব, এলিপ

হলথ মাট ফামাসীস
হ-িভএলিপ
ইনেকাঃ
Hy-Vee,
In
এইচ-ই-িব,
মইজার ইনেকাঃ

হ-িভ Supe
ইনেকাঃ
পাবিল
সু পার মােকটস ইনেকাঃ
Publix
r

On-Site
Vaccination
ু লিকট
অন-সাইট
িটকা ি Clinic
িনক টToolkit

জসন ম েগাম ারী,
jasonmontgomery@amerisourcebergen.com

wellnessservices@heb.com
covid.taskforce@mckesson.com
vaccineclinic@hy-vee.com
clinic@meijer.com
Clinical.Services@Publix.com
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ি িনেকর অনু েরাধ করার জন , ফােমিস

ফামাসী পাটনার

পাটনারেক একিট অনু েরাধ জমা িদনঃ

িরেটইল িবজেনস সািভেসস, এলএলিস
হ ানােফাড স কাঃ
পএ

শপ

িদ িজয়া
িজয়া

কা ানী

াড হ ািমলটন, brhamilton@hannaford.com
িতমিথ কাইেরাল, Timothy.Kaylor@giantmartins.com
জন বডনাজ, jbednarz@foodlion.com
www.riteaid.com/covid-19/community-clinics

রাইট এইড কেপাঃ

জফের কস, JeffreyBrooks@segrocers.com

সাউথই টান সারীস

ে া ওয়াই মাস)

জার কাঃ

( গার, হ ািরস িটটার,

অনু সাের যাগােযাগ ক ন)

র াে ল াবিল, rimple.gabri@giantfood.com

ফুড লায়ন

দা

া

ইসােবল ি িনদা, isabel.trinidad@stopandshop.com

ফুড

(উইন-িডি , হািভস,

(নীেচর

www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner

ড ময়ার, াইস,

রালফস, িকং সু পাস, ি থস, িসিট মােকট,
িডলনস, মািরয়ােনাস, িপক-এন- সভ,
কপস, মে া মােকট, িকউএফিস))
টপেকা অ ােসািসেয়টস, এলএলিস

ফারাজ জাইিদ, fzaidi@topco.com

(একিম শ মােকট, অ ােসািসেয়েটড ফু ড
ারস, বাসাস, িবগ ওয়াই ফামাসী এ
ওেয়লেনস স ার, কিসয়ার ফামাসী, সু পার
ওয়ান ফামাসী, শ বাই কিসয়ার ফামাসী,
কােবান'স ফামাসী, ক াশ ওয়াইজ ফামাসী, মােকট
স ফামাসী, জায়া ঈগল, হারিটগ াগ
কা ানী, িকং কুিলং , ফু ড িসিট ফােমিস, ইংলস
ফােমিস, র ালীস, বল এয়ার, নাব িহল ফােমসী,
সভ মাট ফােমসী, লািক ফােমসী, াটানশ,
াইস চপার, মােকট ৩২, টপ
িল মােকটস,
শপ রাইট, ওেয়গম ানস, ওেয়ইস মােকটস,
ইনেকাঃ)
Walgreens
(including
Duane Reade)
ওয়ালি ন (ডুয়ােন
রইিডসহ)

https://wagsoutreach.com/COVID-Contact-Us

Walmart, Inc. (including Sam’s Club)

https://app.smartsheet.com/b/form/
9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262

ওয়ালমাট, ইনেকাঃ (শ াম'স

On-Site Vaccination
Clinic
Toolkit
অন-সাইট
িটকা ি িনক
টুলিকট

াবসহ)

4

৪

