ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ
ವಿಕಲಚೇತನರು ಮತ್ತು ಅವರ
ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಆದಯ ತೆ ನಿೀಡಲು ಮತ್ತು
ಆನ್ಲೈನ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದೇಶಕ್ಕಾ ಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಭಾಷೆ: ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥ ಳೀಯ ಆನ್ಲೈನ ಲಸಿಕೆ
ನಿಗದಿಪಡಿಸ್ಲು ಮೂಲಭೂತ
ಅಹಹತೆ/ಫೈಂಡರ್ ಪರಿಕರಗಳಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಭಾಷೆ ಸ್ಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಇತರ ಉದ್ದ ೀಶಗಳಗಾಗಿ
ಮಾಪಹಡಿಸ್ಬಹುದು (ಉದಾ. ಕ್ಕಲ್ ಸೈಂಟರ್್ಗಳಗೆ ವೆಬ್ ಭಾಷೆ):
◾ ನಿಮಗೆ ಅೈಂಗವೈಕಲಯ ವಿದ್ಯೇ - ಅಥವಾ ನೀಡುವುದು,

ಕೇಳುವುದು, ನಡೆಯುವುದು, ಏಕ್ಕಗರ ತೆ, ನೆನಪಿಟ್ಟು ಕೊಳುು ವುದು
ಅಥವಾ ಸಂವಹನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ತೈಂದರೆ
ಇದ್ಯೇ?
◾ ಹೌದು, ನಿಮಗೆ ಬೇಕೇ [ಅನವ ಯವಾಗುವ ಎಲಿ ವನ್ನೂ ಪರಿಶೀಲ್ಲಸಿ]
...
(ಈ ಸ್ಹಾಯಕ್ಕಾ ಗಿ ಯಾವುದೇ ವೆಚ್ಚ ವಿರಬಾರದು)
◾ ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆಗಾಗಿ ಅಪಾಯೈಂಟ್ಮೈಂಟ ಸ್ಥಥ ಪಿಸ್ಲು
ಸ್ಹಾಯ?
ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥ ಳಕೆಾ ಸ್ಥಗಿಸ್ಲು ನೆರವು?
◾ ಕೊೀವಿಡ್ -19 ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವ ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ವುದೇ
ಸೌಕಯಹಗಳು? ಅಗತಯ ವಿರುವ ಸೌಕಯಹಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ
ಅಮೇರಿಕನ ಸೈನ ಲೈಂಗೆವ ೀಜ್ ಇೈಂಟಪಿರ ಹಟೇಷನ, ಸ್ಹಾಯಕ
ಆಲ್ಲಸುವ ಸ್ಥಧನ, ದೊಡಡ ಪಿರ ೈಂಟ, ವಧಹನೆ, ಬ್ರ ೈಲ್, ಆಡಿಯೀ,
ಗಾಲ್ಲಕುರ್ಚಹ ಸ್ಹಾಯ, ಕ್ಕಯಲು ಸ್ು ಬಧ ಪರ ದೇಶ, ಅಥವಾ ಇತರ
ಸಂವೇದನ್ನ ಸೌಕಯಹಗಳು ಸೇರಿವೆ.
◾ ಮೇಲ್ಲನ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೌದು ಎೈಂದಾದರೆ, ಸ್ಮಪಿಹತ
ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆಗೆ ನಿದೇಹಶಸುತು ದ್. **
◾ ವಯಸ್ಸಾ ದ ವಯಸ್ಕ ರಿಗೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಮನೆ ಅಥವಾ
ಸ್ಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಹಂದಿರುವ ವಯ ಕ್ತಿ ಗೆ ನೀವು
ಪಾವತಿಸಿದ ಅಥವಾ ಪಾವತಿಸ್ದ ಕಾಳಜಿ ಅಥವಾ
ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತಿಿ ೀರಾ?
◾ ಹೌದು, ನಿಮಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿೀವು ಕ್ಕಳಜಿ ವಹಿಸುವ ವಯ ಕ್ರು ಗೆ
ಅಪಾಯೈಂಟ್ಮೈಂಟ ಹೈಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಹಾಯ ಬೇಕೇ?
◾ ಹೌದು ಎೈಂದಾದರೆ, ಸ್ಮಪಿಹತ ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯೆ ನಿೀಡುವವರಿಗೆ
ನಿದೇಹಶಸುತು ದ್. **
◾ **ನಿಖರವಾದ ಅಗತಯ ಗಳನ್ನೂ ಗುರುತಿಸ್ಲು ವಸ್ತಿ ಆಯೆಾ ಗಳನ್ನೂ
ಪರ ತೆಯ ೀಕವಾಗಿ ಚೆಕ್ ಪಟ್ಟು ಯಾಗಿ ಪಟ್ಟು ಮಾಡಬಹುದು

** ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಸುವವರಿಗೆ ಬ್ೈಂಬಲ ಅಗತಯ ವಿರುವ ಜ್ನರಿಗೆ
ಹೆಚ್ಚಚ ವರಿ ಸೇವೆಗಳ ಬಗೆೆ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು,
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಲಸಿಕೆಗಳಗೆ ಸ್ಥಗಣೆ. ಹೆರ್ಚಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ
ತಮಮ ಮನೆಯೈಂದ ಹರಹೀಗಲು ಸ್ಥಧಯ ವಾಗದ
ಜ್ನರನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಗೆ ನಿದೇಹಶಸ್ಬೇಕು ಎೈಂದು
ಪರ ತಿಕ್ರರ ಯಸುವವರು ತಿಳದುಕೊಳು ಬೇಕ್ಕಗಬಹುದು.

◾ ಸೈಟ ಪರ ವೇಶಸುವಿಕೆ/ವೇಳಾಪಟ್ಟು ಪರಿಗಣನೆಗಳು: ಲಸಿಕೆ

ಪೂರೈಕೆದಾರರು/ಸೈಟ್ಗಳು ಎಡಿಎಗೆ ಅನ್ನಗುಣವಾಗಿರಬೇಕು,
ಆದಾಗ್ಯಯ , ಬಳಕೆಯ ಸುಲಭತೆ ಅಥವಾ ಲಭಯ ತೆಯು ವಿಭನೂ
ವಿಕಲೈಂಗತೆ ಹೈಂದಿರುವ ಜ್ನರಿಗೆ ವಾಯ ಪಕವಾಗಿ ಬದಲಗುತು ದ್.
ಮೂಲಭೂತ, ನವಿೀಕೃತವಾಗಿರಿ
ಲಭಯ ವಿರುವ ಸೌಕಯಹಗಳು ಮತ್ತು ವೇಳಾಪಟ್ಟು ಯ ಸ್ಮಯದಲ್ಲಿ
ಲಭಯ ವಿರುವ ಎಲಿ ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ ತಾಣಗಳ ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳ
ಮಾಹಿತಿ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ:
It ಇದು ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವವರು ತಮಮ ವಾಹನವನ್ನೂ ಬಿಡಲು
ಅಗತಯ ವಿಲಿ ದ ಡೆರ ೈವ್-ಥ್ರರ ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ ತಾಣವೇ?
ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ ಸೈಟ ರ್ಚಲಿ ರೆ ವಾಯ ಪಾರದೊಳಗೆ ಇದ್ಯೇ?
ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ ಸೈಟ್ಗೆ ದಿೀರ್ಹ ನಡಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರೀಣಹ
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳ ಅಗತಯ ವಿದ್ಯೇ (ಬಹು ಟೈಂಟ್ಗಳು, ದಿೀರ್ಹ
ಕ್ಕಯುವಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು /ಅಥವಾ ಸಂಕ್ರೀಣಹ ನೀೈಂದಣಿ
ಪರ ಕ್ರರ ಯೆಗಳರುವ ದೊಡಡ ಸ್ಥಮೂಹಿಕ ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ
ಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ?). ಹೆರ್ಚಚ ನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ನಿೀವು ಭೇಟ್ಟ ನಿೀಡಬಹುದು:
ವಾಯ ಕ್ರಿ ನೇಷನ ಕ್ರಿ ನಿಕ್್ಗಳಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಥಿ ದ ವಯಸ್ಾ ರು ಮತ್ತು
ವಿಕಲಚೇತನರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದು | CDC
ಹೆಚ್ಚಚ ಸಂಪೂಣಹ ಅೈಂಗವೈಕಲಯ ಸಿಥ ತಿ ದೃ ಇತರ ಸಂಪನ್ನಮ ಲಗಳು
(ಅೈಂದರೆ, ಡೇಟಾ ಸಂಗರ ಹಣೆ):
The Washington Group Short Set on Functioning (WG-SS)
American Community Survey: How Disability Data are
Collected
HHS Data Standards Implementation Guide: Data collection
standards for race, ethnicity, sex, primary language, and
disability status
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