સાઇટ પર રસીકરણ િ લિનક ટૂ લિકટ
તમારા થાિનક સમુદાય માટે રસીકરણ શ ય તેટલું સુલભ બનાવવા માટે થળ પર રસીકરણ િ લિન સ એક મહ વપૂણ
સાધન છે . આ ટૂલ કટ સમુદાય સંગઠનો, નોકરીદાતાઓ અને અ ય જૂ થો માટે અહ માગદ શકા પૂરી પાડે છે , જે ને
અહ "યજમાન સં થાઓ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે ,

યાં લોકો

ણે છે અને િવ વાસ કરે છે યાં રસીકરણ

િ લિન સ થાપવા માટે રસી દાતાઓ સાથે સીધા કામ કરે છે .

િ લિનક કેવી રીતે હો ટ કરવું
૧

કોિવડ -૧૯ રસી

દાતા સાથે ભાગીદાર: રસી

દાતાઓમાં થાિનક આરો ય િવભાગ, ફામસીઓ, આરો ય

ણાલીઓ અને અ ય તબીબી દાતાઓનો સમાવેશ થાય છે . દરેકની સાઇટ પર િ લિન સ હો ટ કરવાની િવિવધ

યાઓ

અને મતા હોઈ શકે છે , અને કેટલીક સાઇટ પર સેવાઓ માટે ચાજ કરી શકે છે . મદદ કરવા માટે, ફેડરલ રટેલ ફામસી
ભાગીદારોએ દરેકને સાઇટ પર િ લિન સની િવનંતી કરવા માટે સૂચનો આ યા છે , જે નીચે દશાવેલ છે . તમે તમારી ન કની
રસી દાતાઓ શોધવા Vaccines.gov ની મુલાકાત પણ લઈ શકો છો.
૨

ભૂિમકાઓ અને જવાબદારીઓ

યા યાિયત કરો:

યારે રસી

દાતાઓ સામા ય રીતે તમામ િ લિનકલ

કામગીરી અને રપો ટગ માટે જવાબદાર હોય છે , યારે સમુદાય સં થાઓ તેમના થાિનક સમુદાયને સામેલ કરવામાં િનણાયક
ભૂિમકા ભજવે છે . રસી દાતાઓ સમુદાય સં થાઓને ભાગીદારી કરારો પૂણ કરવા માટે કહી શકે છે . તમા ં આયોજન શ
કરવા માટે નમૂનાની ભૂિમકાઓ અને જવાબદારીઓ માટે, નીચે જુ ઓ.
૩

તારીખ અને થાન પસંદ કરો: તમારા રસીકરણ િ લિનક માટે અનુકૂળ, િવ વસનીય થાન પસંદ કરવા માટે તમારા
સમુદાય નેટવકની પહ ચનો લાભ લો. સ તાહના અને બંધ કલાકો સિહત તમારા સમુદાય માટે ે કામ કરી શકે તેવી તારીખ
અને સમયને યાનમાં લેવા માટે રસી દાતા સાથે કામ કરો. બે ડોઝ રસીનો ઉપયોગ કરતા િ લિન સ માટે, તમારે યો ય
સમયે બી

૪

િ લિનકની તારીખ ન કી કરવા માટે રસી દાતા સાથે કામ કરવાની જ ર પડશે.

તમારા સમુદાય સુધી પહોંચ શ

કરો: િવ વસનીય સમુદાય સં થા તરીકે, તમે તમારા થાિનક સમુદાયને સંલ ન

અને િશિ ત કરવામાં િનણાયક ભૂિમકા ભજવશો. સમયપ ક અને/અથવા વ walkક-ઇન

યાને અંિતમ વ પ આપવા

માટે રસી દાતા સાથે કામ કરો. આગામી રસીકરણ િ લિનક િવશેની માિહતી, તેમજ સામા ય રસીકરણ માિહતી શેર કરોજે માં COVID-19 રસીઓ દરેક માટે મફત છે અને યિ તઓ ઇિમ શ
ે ન અથવા વીમાની િ થિતને યાનમાં લીધા િવના રસી
મેળવી શકે છે . જો તમા ં રસીકરણ િ લિનક કશોરો સુધી પહ ચશે, તો રા યના િનયમો અનુસાર, માતાિપતાની હાજરી
અથવા સંમિત જ રી છે કે કેમ તે અંગન
ે ી માિહતી શેર કરવાની ખાતરી કરો. તમારા સમુદાયને િવ તૃત અને સંલ ન કરવા
માટે, સોિશયલ મી ડયા પર પો ટ કરવા, સંકેતો શેર કરવા અને તમારા સમુદાયમાં િવ વસનીય સંદેશવાહકોનો લાભ લેવાનું
િવચારો.
૫

તમા ં િ લિનક હો ટ કરો: તમારી ઇવે ટની કામગીરીને અંિતમ વ પ આપવા માટે રસી દાતા સાથે હાથ
િમલાવીને કામ કરો. દવસના રમાઇ ડસ સિહત તમારા થાિનક સમુદાયને જોડવાનું ચાલુ રાખો. દવસ સરળતાથી પસાર
થાય તેની ખાતરી કરવા માટે થળ પર રસી દાતા સાથે સંપક કરવા માટે લીડને ઓળખો.

છે લી સમી ા કરેલી સામ ી: ૨ જૂ ન, ૨૦૨૧

નમૂનાની ભૂિમકાઓ અને જવાબદારીઓ

રસી દાતા સાથે ચચા અને આયોજનને માગદશન આપવા માટે આ એક ઉદાહરણ તરીકે બનાવાયેલ છે . દાતા વારા
અપે ાઓ અલગ અલગ હશે અને તમારા ભાગીદારી કરારના ભાગ પે સીધી રીતે તેને અંિતમ વ પ આપવું જોઈએ.

રસી

યજમાન સં થા:



સમુદાયની સગાઈ અને આઉટરીચનું નેતૃ વ
કરો.
િ લિનકનું થાન દાન કરો (રસીકરણ પહે લા,
દરિમયાન અને ૧૫-૩૦ િમિનટ પછી સામાિજક
અંતર માટે સારી રીતે હવાની અવરજવરવાળી,
વ છ અને પૂરતી જ યા ધરાવતી હોવી જોઈએ).



િ લિનક સુિવધાઓ (કો કો, ખુરશીઓ, કચરાના
ડ બા, સાઈનેજ, શૌચાલય)





દાતા:

રસી વહીવટના તમામ પાસાઓનું સંચાલન
કરો-સાઇટ પર સેટ-અપ, એપોઇ ટમે ટ
શે યૂ લગ, િ લિનકલ અને સપોટ ટા ફગ,
ચેક-ઇન,

ઇ યુનાઇઝે શન,

રપો ટગ અને અ ય
સિહત.

ઓ ઝવશન,

ટા ડડ જ રયાતો

દાન કરો.

લોિજિ ટક અને એડિમિન ટે િટવ સપોટ (દા.ત.
સુર ા અને લાઇન મેનજ
ે મે ટ)

દાન કરો.

દરેક િ લિનકની યોજના બનાવવા માટે સીધી રસી
દાતા સાથે સંપક કરવા માટે સાઇટ પર િ લિનક
કોઓ ડનેટર દાન કરો.

ફેડરલ ફામાસી પાટનસ સાથે કેવી રીતે કને ટ કરવું
ફેડરલ ફામસી ભાગીદારો દેશભરમાં થળ પર રસીકરણ િ લિન સ દાન કરી ર ા છે , અને િ લિનક હો ટ કરવા માટે તમારી
સાથે ભાગીદારી માટે ઉપલ ધ હોઈ શકે છે . િ લિનકની િવનંતી કેવી રીતે કરવી તેની સૂચનાઓ માટે નીચે જુ ઓ. તમારી ન કની
ફામસી ભાગીદાર શોધવા માટે - થાિનક ફામસીઓ સિહત અહ સૂિચબ ધ નથી - Vaccines.gov ની મુલાકાત લો.
અ ય કોઈપણ કોિવડ -૧૯ રસી દાતાઓ કે જે ઓ સાઇટ પર સેવાઓ ધરાવે છે અને સૂિચબ ધ થવા માંગે છે તેઓએ
COVIDPartnershipsWho.Eop.gov નો સંપક કરવો જોઈએ.

સાઇટ પર રસીકરણ િ લિનક ટૂ લિકટ

૨

ફામસી પાટનર
આ બટસન કં પનીઓ, ઇ ક.

િ લિનકની િવનંતી કરવા માટે, ફામસી પાટનરને
િવનંતી સબિમટ કરો:
િલઝ ઓલર ,Liz.Oler@albertsons.com

(ઓ કો, વેલ-ઓ કો, આ બટસ સ,
આ બટસન માકટ, સેફવે, ટોમ થ બ, ટાર
માકટ, શોઝ, હેગન, એ મે, રે ડ સ, કાસ,
માકટ ીટ, યુનાઇટેડ, વો સ, પેવેિલય સ,
એમીગોસ, લકી, પાક એન સેવ, સેવ-ઓન )
કો ટકો હોલસેલ કોપ રેશન

બેકી ડે ટ, rdant@costco.com
બેથ આન ડ, betharnold@costco.com

CPESN

કોડી િ લફટન, cclifton@cpesn.com

સીવીએસ ફામસી, ઇ ક. (લ સ સિહત)

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

સારી નેબર ફામસી

જે સન મો ટગોમેરી,

અને AmerisourceBergen ગ
કોપ રેશનની ફામસી સેવાઓ વહીવટી
સં થા (PSAO), એિલવેટ ોવાઈડર નેટવક

jasonmontgomery@amerisourcebergen.com

H-E-B, LP

wellnessservices@heb.com

હે થ માટ ફામસીઓ

covid.taskforce@mckesson.com

Hy-Vee,
હાય-વી,
এইচ-ই-িব,
এলিপ Inઇ ક.

vaccineclinic@hy-vee.com

મેઇઝર, ઇ ક.

clinic@meijer.com

হ-িভલSupe
ইনেকাঃ
પિ
સ સુપર માક સ, ઇ ક.
Publix
r

Clinical.Services@Publix.com

સાઇટ પર રસીકરણ િ લિનક ટૂ લિકટ
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ફામસી પાટનર
િરટે લ િબઝનેસ સિવસીસ, એલએલસી

હે નાફોડ ોસ કો.
ટોપ એ ડ શોપ
ય ટ કં પની
ય ટ ફડ
ૂ
ખોરાક િસંહ
િવિધ સહાય કોપ ર ેશન
દિ ણપૂવ કિરયાણા
(િવન-િડ સી, હાવઝ, ે કો વાય માસ)
ોગર કો.

િ લિનકની િવનંતી કરવા માટે, ફામસી પાટનરને
િવનંતી સબિમટ કરો:
(નીચે

ા ડ દીઠ સંપક જુ ઓ)

ાડ હેિમ ટન, brhamilton@hannaford.com
ઇસાબેલ િ િનદાદ, isabel.trinidad@stopandshop.com
િટમોથી કે લર, Timothy.Kaylor@giantmartins.com
િર પલ ગેબરી, rimple.gabri@giantfood.com
હોન બેડનાઝ, jbednarz@foodlion.com
www.riteaid.com/covid-19/community-clinics

જેફરી

ૂ સ, JeffreyBrooks@segrocers.com

www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner

( ોગર, હેિરસ ટીટર, ે ડ મેયર, ાઈસ,
રા સ, િકં ગ સોપસ, િ મ સ, િસટી માકટ,
િડલો સ, મેિરઆનોઝ, િપક-એન-સેવ,
કો સ, મેટો માકટ,

ુએફસી)

ટોપકો એસોિસએ સ, એલએલસી

ફરાઝ ઝૈ દી, fzaidi@topco.com

(એ મે ે શ માક સ, એસોિસએટે ડ ફૂડ ટોસ,
બાશાસ, િબગ-વાય ફામસી એ ડ વેલનેસ
સે ટર, ુકશાયરની ફામસી, સુપર વન ફામસી,
ુ શાયરની ફામસી ારા ે શ,કોબો સ ફામસી,
ક
કે શવાઈઝ ફામસી, માકટ લેસ ફામસી, ય ટ
ઈગલ, હાટ ગ ડગ કં પની,િકં ગ કુ લેન, ફૂડ િસટી
ફામસી, ઇં ગ સ ફામસી,રેલી, બેલ એર, નોબ
િહલ ફામસીઓ,સેવ માટ ફામસીઓ, લકી
ફામસીઓ, પાટનશ, ાઇસ ચોપર, માકટ
32,મૈ ીપૂણ બ રો, શોપરાઇટ, વેગમે સ, વેઇસ
માક સ, ઇ ક.)

Walgreens
Duane
Reade)
વોલ ી સ ((including
યુએન રીડ
સિહત)

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

Walmart, Inc. (including Sam’s Club)

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

વોલમાટ, ઇ ક. (સેમ લબ સિહત)

સાઇટ પર રસીકરણ િ લિનક ટૂ લિકટ
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