કોિવડ -૧૯ રસીકરણ માટે િવકલાંગ લોકો અને તેમની
સંભાળ રાખનારાઓને ાથિમકતા અને સુિનિ ચત
કરવા માટેની મૂળભૂત બાબતો
બાબતો.
ઓનલાઇન સાધનો અને મેસે જગ માટે ઉદાહરણ ભાષા: નીચેની ભાષા રા ય અને થાિનક ઓનલાઇન રસી પા તા/શોધક
શોધક સાધનો માટે
મદદ પ થઈ શકે છે અથવા અ ય હેતુઓ માટે સુધારી શકાય છે . (દા.ત., કોલ સે ટરો માટે વેબ ભાષા):
સાઇટ સુલભતા/સુ
સુિનિ ચત િવચારણાઓ:
િવચારણા
રસી દાતાઓ/સાઇ સ
એડીએ સુસંગત હોવા જોઈએ, જો કે, િવિવધ અપંગ લોકો માટે

શું તમને અપંગતા છે - અથવા જોવામાં, સાંભળવામાં ગંભીર મુ કેલી,
ચાલવું, યાન કેિ ત કરવું, યાદ રાખવું અથવા વાતચીત કરવી ?


ઉપયોગમાં સરળતા અથવા સુલભતા યાપકપણે બદલાય છે . શે યૂ લગ
સમયે સરળતાથી ઉપલ ધ તમામ રસીકરણ સાઇ સ પર ઉપલ ધ
રહેઠાણો અને
યાઓ િવશે મૂળભૂત, અ તન માિહતી મેળવો.
વો

જો હા, તો શું તમને જ ર છે [લાગુ પડતા તમામ તપાસો]…
(આ સહાય માટે કોઈ ખચ ન હોવો જોઈએ)





કોિવડ -૧૯ રસી માટે એપોઇ ટમે ટ સેટ કરવામાં સહાય?



રસીકરણ થળે પ રવહન માટે યવ થા ગોઠવવી?



કોિવડ -૧૯ રસીકરણ સાઇટ પર અ ય કોઈ રહેઠાણ? જ રી સવલતોના



શું તે ાઈવ ુ રસીકરણ થળ છે યાં રસી ા તકતાઓને પોતાનું વાહન છોડવાની
જ ર રહેશે નહ ?



શું રસીકરણ સાઇટ છૂ ટક યવસાયની અંદર છે ?

ઉદાહરણોમાં અમે રકન સાઇન લ વેજ અથઘટન, સહાયક વણ ઉપકરણ, 
મોટા િ ટ, િવ તૃતીકરણ, ેઇલ, ઓ ડયો, હીલચેર સહાય, રાહ જોવા
માટે શાંત િવ તાર અથવા અ ય સંવેદના મક આવાસનો સમાવેશ થઇ શકે
છે .*
જો ઉપરો તમાંથી કોઈને હા હોય તો, સમ પત િતસાદકતાને િનદિશત કરે છે . **

શું તમે વૃ ધ પુ ત અથવા તેમના ઘર અથવા સમુદાયમાં અપંગતા ધરાવતી યિ તને ચૂકવણી
અથવા અવેતન સંભાળ અથવા સેવાઓ દાન કરો છો?


દા લા તરીકે:

જો હા, તો શું તમારે તમારા માટે અથવા તમે સંભાળ આપતા યિ ત માટે
એપોઇ ટમે ટ સેટ કરવામાં સહાયની જ ર છે ?


જો હા, સમ પત િતસાદકતાને િનદિશત કરે છે . **

શું રસીકરણ સાઇટને લાંબી ચાલ અથવા જ ટલ યાઓની જ ર છે (જે મ કે
બહુ િવધ તંબઓ
ુ , લાંબી રાહ, અને/અથવા જ ટલ ન ધણી યાઓ સાથે મોટી
સામૂિહક રસીકરણ સાઇટ પર?). વધુ માિહતી માટે, તમે મુલાકાત લઈ શકો છો:
રસીકરણ િ લિન સમાં વૃ ધ પુ ત અને અપંગ લોકોનું રસીકરણ | CDC

(Vaccinating Older Adults and People with Disabilities at
Vaccination Clinics | CDC)
વધુ સંપણ
ૂ અપંગતા િ થિતની ખાતરી માટે અ ય ોતો (એટલે કે, ડેટા સં હ):

વો શ ટન ુપ શોટ સેટ ઓન ફં શ નગ (WG-SS)
(The Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS))

* ચો કસ જ રયાતોને ઓળખવા માટે આવાસ િવક પો યિ તગત રીતે ચેક

યાદી તરીકે સૂિચબ ધ થઈ શકે છે .
** િતભાવ આપનારને વધારાની સેવાઓ િવશે માિહતીની જ ર પડી શકે છે

જે મને સહાયની જ ર છે , ઉદાહરણ તરીકે, રસીઓ માટે પ રવહન
રવહન. વધુ
માિહતી માટે જે લોકો પોતાનું ઘર છોડવા સ મ નથી તેવા લોકોને યાં
દશામાન કરવું તે પણ જવાબ આપનારાઓને ણવાની જ ર પડી શકે છે .

અમે રકન સમુદાય સવ: કેવી રીતે અપંગતા ડેટા એકિ ત કરવામાં
આવે છે . (American Community Survey: How
Disability Data areCollected)

HHS ડેટા ધોરણો અમલીકરણ માગદ શકા:
શકા િત, વંશીયતા, િત, ાથિમક
ભાષા અને અપંગતાની િ થિત માટે ડેટા સં હ ધોરણો.
ધોરણો (HHS Data
Standards Implementation Guide: Data collection standards for race,
ethnicity, sex, primary language, and disability status)

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines
CS323892-B | 04/21/21

