અિધકાર ે ના વણ સ ો તરફથી િતસાદ
િતસાદ:
કોિવડ -૧૯ રસીઓની મયા દત with સેસ સાથે વ તી સુધી
પહ ચવાની યૂહરચના
કોિવડ -૧૯ ર પો સ અને રોગચાળાની તૈયારી માટેની રા ીય યૂહરચનાના સાત યેયો પૈકીનું એક કોિવડ -૧૯ માટે ઉ ચ જોખમ ધરાવતા જૂ થોનું ર ણ
કરવું અને આરો યને આગળ વધારવું છે : https://www.whitehouse.gov/wp
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2021/01
01/National-Strategy-for-the-

COVID-19-Response-and-Pandemic-Preparedness.pdf
redness.pdf. આ દ તાવેજ ફે ટરી અને માચ ૨૦૨૧ માં રોગ િનયં ણ અને િનવારણ કે ો
(CDC) વે સીન ટા ક ફોસ સાથેના અિધકાર ે ના વણ સ ો દરિમયાન રપોટ કરવામાં આવેલા યવહારની પરેખા આપે છે . આ વણ સ ોએ કોિવડ
-૧૯ રસીકરણમાં મદદની જ ર પડે તેવી વ તી સુધી પહ ચવા માટે હાલની િસ ટમો સાથેના સંબંધોનો લાભ કેવી રીતે લેવો તેના પર યાન કેિ ત કયુ.
આ દ તાવેજમાં દશાવેલ યૂહરચનાઓ સીડીસીની ભલામણો નથી પરંતુ અિધકાર ે વારા એપોઇ ટમે ટ શે યૂલ કરવા, પ રવહનની યવ થા કરવા,
રસીકરણ કરનારાઓને, રસી સંકોચને સંબોધવા, હોમબાઉ ડ લોકોને ઓળખી કા વા, અને જે લોકો હોમ બાઉ ડ રસીકરણ માટે હોમબાઉ ડ છે તેમના
સુધી પહ ચવા માટેની યૂહરચનાઓ છે . અિધકાર ે ો વારા ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ યાપક િવચારણા તરીકે સૂિચબ ધ છે જે થી અિધકાર ે ો તેમના
સમુદાયોમાં કામ
મ કરી શકે તેવા અનુકૂલનને યાનમાં લઈ શકે. વધુ માિહતી માટે eocevent417@cdc.gov પર CDC નો સંપક કરો.
કરો

કોિવડ - ૧૯ રસીકરણ િનમ ક એવા લોકો માટે સુિનિ ચત કરે છે કે જે મને રસીકરણ કરવામાં મદદની જ ર હોય

હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો વારા

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ

કેસ મેનેજરો

કેસના સંચાલકો એવા લોકોનો સંપક કરે છે જે ઓ અપંગતા અથવા સામાિજક સેવાઓ મેળવે છે અને
તેમને રસીકરણ િનમ કો માટે ન ધણી કરવામાં મદદ કરે છે .

સમુદાય સં થાઓ

સમુદાય કે ો અને પુ ત દવસ કે ો જે વી રસીકરણ િનમ કોની સુિનિ ચત કરવા માટે સમુદાયમાં
પહેલેથી જ સેવાઓ પૂરી પાડતી સં થાઓ સાથે કામ કરો
કરો.

સમ પત કોલ -લાઇ સ

િવ વાસ આધા રત સં થાઓ

મે ડકેડ/મે ડકેર
ફામસીઓ

જો લોકોને રસીકરણ િનમ ક સુિનિ ચત કરવામાં મદદની જ ર હોય તો લોકો અથવા તેમના સંભાળ રાખનારાઓ
માટે ક toલ કરવા માટે સમ પત ક callલ-લાઇનની થાપના કરો.
તેમના મંડળોમાં લોકો માટે રસીકરણની િનમ ક સુિનિ ચત કરવામાં મદદ માટે િવ વાસ આધા રત નેતાઓ સાથે કામ કરો.
કરો

મે ડકેડ/મે
મે ડકેર અને રા ય વૃ ધ વ, વત કીય વા ય અને િવકાસલ ી અપંગતા કચેરીઓ સાથે કામ
કરો જે થી તેમની સેવાઓ ા ત કરનારા કોઈપણ માટે રસીકરણની િનમ કને સુિનિ ચત કરવામાં મદદ
મળે.
ફામસીઓ સાથે ભાગીદારી િવકસાવો કે જે વૃ ધ પુ ત વયના લોકો, િવકલાંગ લોકો અને અ ય લોકોને
રસીકરણ માટે સહાયની જ ર હોય તેવા લોકો માટે રસીકરણની િનમ ક સુિનિ ચત કરી શકે.

રહેણાંક સુિવધાઓ

કેિ ત રસીકરણ ઇવે સ માટે રહેણાંક સુિવ
વધામાં
ધામાં રહેતા કોઈપણની ન ધણી કરવા માટે આરો ય
િવભાગો અથવા અ ય દાતાઓ સાથે સંકલન કરો
કરો.

www.cdc.gov/coronavirus/vaccines
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રસીકરણ સેવાઓ મેળવવા માટે મદદની જ ર હોય તેવા લોકો માટે કોિવડ - ૧૯ રસીકરણ િનમ ક માટે પ રવહનની
યવ થા કરવી
હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો

ારા

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ

કેસ મેનેજરો

િવકલાંગ લોકોને રસીકરણ િનમ ંકોમાં પ રવહન માટે કેરિગવર ભરપાઈ કરવાની
મંજૂરી આપવાની રીતોની ચચા કરો.

સમુદાય સં થાઓ

લોકોને રસીકરણ િનમ ંકમાં લઈ જવા માટે પહેલેથી જ સુલભ પ રવહન પૂ ં
પાડતી સં થાઓ સાથે કામ કરો.

પ રવહન િવભાગ

રસીકરણ સાઇ સ પર મફત

િવ વાસ આધા રત સં થાઓ

ધા આધા રત નેતાઓ સાથે ભાગીદારી કરીને તેમના મંડળોમાં લોકો માટે રસીકરણ
થળોએ પ રવહનની યવ થા કરવી.

મે ડકેડ/મે ડકેર

હેર પ રવહન ઓફર કરવા માટે પ રવહન િવભાગ સાથે કામ કરો.

રસીકરણ િનમ કમાં પ રવહનની યવ થા કરવા માટે િબન-કટોકટી તબીબી
પ રવહન લાભ િવશે પા

િબન-કટોકટી સેવાઓ
યિ તગત પ રવહન કંપનીઓ
રાઇડ-શેર સેવાઓ

ા તકતાઓને યાદ કરાવો.

રસીકરણ થળોએ સુલભ પ રવહન પૂ ં પાડવા માટે િબન-કટોકટી તબીબી એકમો સાથે
ભાગીદાર.
હીલચેરમાં લોકોને રસીકરણ થળોએ લઈ જવા માટેનો કાય મ િવકસાવવા માટે
યિ તગત પ રવહન કંપનીઓ સાથે જોડાઓ.
પ રવહન જે લોકો મદદ ઍ સેસ રસીકરણ સાઇ સ જ ર પડી શકે રાઈડ શેર
સેવાઓ સાથે સહયોગ કરો.

વૃ ધ પુ ત વયના લોકો અને િવકલાંગ લોકોની સંભાળ રાખતા કુટબ
ું ના સ યો સિહત ચૂકવેલ
અને અવેતન સંભાળ રાખનારાઓને રસી આપવી

હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો વારા

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ

ઘરમાં રસીકરણ

હોમબાઉ ડ અથવા એકાંતવાળા લોકોને રસી આપતી વખતે એક જ સમયે કુટંબ
ુ ના
સ યો અને અ ય સંભાળ રાખનારાઓને રસી આપવાનો િવચાર કરો.

રસીકરણની ઘટનાઓ

રસીકરણ અને તેમના ચૂકવેલ અને અવેતન સંભાળ આપનારાઓને મદદની જ ર હોય
તેવા લોકો માટે અનુકૂળ રસીકરણ ઇવે સ હો ટ કરવા માટે દાતાઓ સાથે ભાગીદારી કરો.

રસીકરણ યોજનાઓ

અિધકાર ે ની યોજનાઓમાં વૃ ધ પુ ત વયના લોકો અને િવકલાંગ લોકોની સંભાળ રાખનારા
પેઇડ અને અવેતન સંભાળ રાખનારાઓની રસીકરણની સુિવધાઓ માટે િવચારણા કરો.

રસીકરણ માફી

પુ ત વયના લોકો અને િવકલાંગ લોકોને રસી આપતી વખતે ર ણ આપનારાઓને રસી
આપવા માટે દાતાઓ માટે રા ય અિધકૃત રસીકરણ માફીની ઓફર કરે છે .
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કોિવડ -૧૯ રસીની સંકોચને એવા લોકોમાં સંબોિધત કરો કે જે મને રસીકરણ કરવામાં મદદની જ ર હોય

હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો વારા
કોિવડ -૧૯ રસી માિહતી તુત કરવા અને સમુદાયના
માટે કો યુિનટી ટાઉન હોલનું શે યૂલ કરો.

કો યુિનટી ટાઉન હોલ

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ
નો અને ચતાઓના જવાબ આપવા

ધા આધા રત નેતાઓને તેમના મંડળો સાથે કોિવડ -૧૯ રસીકરણની ચચા કરવા માટે કહો,

િવ વાસ આધા રત નેતાઓ

જે માં મહ વ, સલામતી અને અસરકારકતાનો સમાવેશ થાય છે .
કોિવડ -૧૯ રસીકરણ િવશે દદ ઓ સાથે સંવાદને ો સાિહત કરવામાં સહાય માટે આરો યસંભાળ
દાતાઓને સુલભ સંસાધનો દાન કરો.

હે થકેર દાતાઓ

સમુદાયના સાથીઓ સાથે કોિવડ - ૧૯ રસીકરણનો અનુભવ શેર કરવા માટે રસીકરણ અને તેમની
સંભાળ રાખનારાઓને મદદની જ ર હોય તેવા લોકોને જોડો.

પીઅર-ટુ-પીઅર સંદેશાઓ

થાિનક સમુદાયમાં કોિવડ - ૧૯ રસીકરણની િહમાયત કરવા માટે િવ વસનીય સંદેશવાહક રસી
રાજદૂતોની ભરતી કરો.

રસી રાજદૂત

કોિવડ - ૧૯ રસીકરણ માટે હોમબાઉ ડ અથવા અલગ પડેલા લોકોની ઓળખ

હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો વારા

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ

વૃ ધ/અપંગતા સેવા એજ સીઓ

વૃ ધાવ થા પર થાિનક િવ તાર એજ સીઓ સાથે કામ કરો અને વતં વસવાટ માટે કે ો
જે લોકો ઘરબાર છે તેમને ઓળખવા.

સમુદાય સં થાઓ

હોમબાઉ ડ લોકોને ઓળખવામાં મદદ માટે થાિનક આરો ય િવભાગો સાથે કામ કરવા માટે
હી સ અને અ ય સં થાઓ પર સોિલસીટ ભોજન.

િવ વાસ આધા રત સં થાઓ

જે લોકો તેમના મંડળોમાં હોમબાઉ ડ છે તેમને ઓળખવા માટે િવ વાસ આધા રત
સં થાઓમાં નેતાઓ સાથે કામ કરો.

મે ડકેડ/મે ડકેર

મે ડકેડ/મે ડકેર અને ટેટ એ જગ, િબહેિવયરલ હે થ અને ડેવલપમે ટ ડસેિબિલટી ઓ ફસો
સાથે કામ કરીને એવા લાય સને ઓળખવા જે મને ન સગ હોમ લેવલ ઓફ કેરની જ ર છે ,
પરંતુ જે સમુદાયમાં રહે છે .

વ-ઓળખ

લોકો અથવા તેમના સંભાળ રાખનારાઓ માટે સમ પત ક -લ -લાઇનની થાપના કરો કે જે ઓ
હોમબાઉ ડ તરીકે ઓળખે છે જો તેઓને ઘરેલું રસીકરણ સુિનિ ચત કરવાની જ ર હોય.

CDC | NCIRD
કોિવડ - ૧૯ રસીકરણ આપવા માટે હોમબાઉ ડ અથવા અલગ પડેલા લોકો સુધી પહોંચવું

હાલની િસ ટમ

અિધકાર ે ો વારા

ણ કરાયેલી યૂહરચનાઓ

સમુદાય સં થાઓ

તેઓ સેવા આપતા લોકોને રસી આપવાની યોજના િવકસાવવા માટે ઘરની મુલાકાત લેનારા કાય મો
અને સામાિજક અથવા અ ય આરો ય સેવાઓ સાથે કામ કરો.

કટોકટીની તબીબી સેવાઓ

હોમબાઉ ડ અથવા એકાંતમાં રહેલા લોકોના ઘરમાં રસીકરણની સુિવધા માટે ફાયર િવભાગો
અને અ ય કટોકટી એકમો સાથે ભાગીદારી.

આરો ય દાતાઓ અને િસ ટમો

ઇન-હોમ રસીકરણ સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે વતં દાતાઓ અને આરો ય
ણાલીઓની િવનંતી કરો. આ દાતાઓને ભરપાઈ કરવાની રીતો શોધો.

મે ડકેડ/મે ડકેર

મોબાઇલ એકમો અને હડતાલ ટીમો

ઇન-હોમ રસીકરણમાં મદદ કરવા માટે ઘર દાતાઓની મુલાકાત લેતા મે ડકેડ/મે ડકેરનો
ઉપયોગ કરો.

મોબાઇલ એકમો સુરિ ત કરો અથવા નેશનલ ગાડ અને ઇન-હોમ ઇ યુઝન કંપનીઓ સાથે મળીને
કામ કરો જે ઓ હોમબાઉ ડ અથવા અલગ-અલગ હોય તેવા લોકોને ઇન-હોમ રસીકરણ પૂ ં
પાડે છે .

સીડીસી કોિવડ - ૧૯ સંસાધનો જે રા યના આરો ય અિધકારીઓને મદદ પ થઈ શકે છે :
રસીકરણ કરનારા લોકો માટે સંસાધનો કે જે મને સેસ સાથે પડકારો હોઈ શકે છે
રસી-સં
બંિધત for
સંસvaccinating
ાધનો
Resources
people who might have challenges with access
 િવકલાંગ લોકો માટે રસી િવચારણા.
Vaccine-Related
Resources
 િ લિનકલ િવચારણાઓ:
વૃ ધ પુ ત વયના લોકો અને અપંગ લોકોનું રસીકરણ.
 િ લિનકલ બાબતો: હોમબાઉ ડ યિ તઓને રસી આપવી.
 Vaccine Considerations for People with Disabilities
 Clinical Considerations: Vaccinating Older Adults and People with Disabilities
 Clinicalઅને
Considerations:
માગદશન
આયોજન Vaccinating
દ તાવેજો homebound persons

 િવકલાંગ લોકો માટે સીધા સેવા દાતાઓ માટે માગદશન.
Guidance
Planning
Documents
 વૃ ધ પુand
ત વયના
લોકો અને
િવકલાંગ લોકોને રસીકરણ માટે માગદશન.
 Guidance for Direct Service Providers for People with Disabilities

વેબ Guidance
સંસાધનોfor Vaccinating Older Adults and People with Disabilities
 ચો કસ તબીબી પ રિ થિતઓ ધરાવતા લોકો.
Web Resources
 અમે રકન સાઇન લ વેજ (ASL) િવ ડઓ ેણી.
કોિવડwith
- ૧૯
સામ Medical
ી વાંચવાConditions
માટે સરળ.
People
Certain
 American Sign Language (ASL) Video Series
 Easy to Read COVID-19 Materials

