
 

 
 

ಆನ್-ಸೈಟ್ ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ್ ಕಿ್ಸನಿಕ್ 

ಟೂಲಿ್ಕಟ್ 
ಆನ್-ಸೈಟ್ ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ ಕಿ್ಸನಿಕ್ಗಳು ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸ್ಮುದಾಯಕೆ್ಕ  ಸಾಧ್ಾ ವ್ಯದಷ್ಟು  

ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಲಭ್ಾ ವ್ಯಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಾಧ್ನವ್ಯಗಿದೆ. ಈ ಟೂಲ್ಕ್ಸಟ್ 

ಸ್ಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು, ಉದ್ಾ ೀಗದಾತರು ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ಗುಂಪುಗಳಗೆ ಮಾಗಾಸೂಚಿಯನ್ನು  

ಒದಗಿಸುತು ದೆ, ಇಲಿ್ಲ  "ಆತಿಥೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು" ಎಂದು ಉಲಿ್ೀಖಿಸ್ಲಾಗಿದೆ, ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ 

ನೇರವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಲು ಜನರಿಗೆ ತಿಳದಿರುವ ಮ್ತ್ತು  ನಂಬುವ ಸ್ಥ ಳಗಳಲಿ್ಲ  ಲಸಿಕ್ಕ 

ಚಿಕ್ಸತಿ್ಸ ಲಯಗಳನ್ನು  ಸಾಥ ಪಿಸ್ಲು. 

 

ಕಿ್ಸನಿಕ್ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ಹೋಸ್್ಟ  ಮಾಡುವುದು 

COVID-19 ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಕೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರ: ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸ್ಥ ಳೀಯ ಆರೀಗಾ  ಇಲಾಖೆಗಳು, 

ಔಷಧಾಲಯಗಳು, ಆರೀಗಾ  ವಾ ವಸ್ಥಥ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಇತರ ವೈದಾ ಕ್ಸೀಯ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಒಳಗಂಡಿರುತ್ಸು ರೆ. 

ಪ್ರ ತಿಯಂದೂ ವಿಭಿನು  ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಆನ-ಸೈಟ್ ಕಿ್ಸನಿಕ್ಗಳನ್ನು  ಹೀಸ್ಟು  ಮಾಡುವ ಸಾಮ್ರ್ಥಾ ಾವನ್ನು  

ಹಂದಿರಬಹುದು ಮ್ತ್ತು  ಕ್ಕಲವು ಆನ-ಸೈಟ್ ಸೇವೆಗಳಗೆ ಶುಲೆ  ವಿಧಿಸ್ಬಹುದು. ಸ್ಹಾಯ ಮಾಡಲು, ಫೆಡರಲ 

ರಿಟೇಲ ಫಾಮ್ಾಸಿ ಪಾಲುದಾರರು ಪ್ರ ತಿಯಂದೂ ಆನ-ಸೈಟ್ ಕಿ್ಸನಿಕ್ಗಳನ್ನು  ವಿನಂತಿಸ್ಲು ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು  

ಒದಗಿಸಿದಾಾ ರೆ, ಕ್ಕಳಗೆ ವಿವರಿಸ್ಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ  ಹತಿು ರ ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರನ್ನು  ಹುಡುಕಲು ನಿೀವು Vaccines.gov ಗೆ 

ಭೇಟಿ ನಿೀಡಬಹುದು. 

 

ಪಾತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವ್ಯಬ್ದಾ ರಿಗಳನ್ನು  ವಿವರಿಸಿ: ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಸಾಮಾನಾ ವ್ಯಗಿ ಎಲಿಾ  ಕಿ್ಸನಿಕಲ 

ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮ್ತ್ತು  ವರದಿಗಾರಿಕ್ಕಗೆ ಜವ್ಯಬ್ದಾ ರರಾಗಿರುತ್ಸು ರೆ, ಸ್ಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳು ತಮ್ಮ  ಸ್ಥ ಳೀಯ 

ಸ್ಮುದಾಯವನ್ನು  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವಲಿ್ಲ  ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುತು ವೆ. ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು 

ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಂದಗಳನ್ನು  ಪೂರ್ಾಗಳಸ್ಲು ಸ್ಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥಥ ಗಳನ್ನು  ಕೇಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ  ಯೀಜನೆ 

ಆರಂಭಿಸ್ಲು ಮಾದರಿ ಪಾತರ ಗಳು ಮ್ತ್ತು  ಜವ್ಯಬ್ದಾ ರಿಗಳಗಾಗಿ, ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿ. 

 

ದಿನೊಂಕ ಮತ್ತು  ಸ್ಥ ಳವನ್ನು  ಆರಿಸಿ: ನಿಮ್ಮ  ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ ಕಿ್ಸನಿಕ್ಗೆ ಅನ್ನಕೂಲಕರ, ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಾ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು  

ಆಯೆೆ  ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಮುದಾಯ ನೆಟ್್ವಕ್ಾನ ವ್ಯಾ ಪಿು ಯನ್ನು  ಹತೊೀಟಿಯಲಿ್ಲಡಿ. ವ್ಯರಾಂತಾ  ಮ್ತ್ತು  ಆಫ್-

ಗಂಟೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಮುದಾಯಕೆ್ಕ  ಉತು ಮ್ವ್ಯಗಿ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡುವ ದಿನಂಕ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ಮ್ಯವನ್ನು  

ಪ್ರಿಗಣಿಸ್ಲು ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ ಮಾಡಿ. ಎರಡು ಡೀಸ್ಟ ಲಸಿಕ್ಕಗಳನ್ನು  ಬಳಸುವ ಕಿ್ಸನಿಕ್ಗಳಗೆ, 

ಎರಡನೇ ಕಿ್ಸನಿಕ ದಿನಂಕವನ್ನು  ಸೂಕು  ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  ನಿಗದಿಪ್ಡಿಸ್ಲು ನಿೀವು ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ 

ಮಾಡಬೇಕಾಗುತು ದೆ. 

 

ನಿಮಮ  ಸ್ಮುದಾಯವನ್ನು  ತ್ಲುಪಲು ಪಾರ ರಂಭಿಸಿ: ವಿಶ್ವಾ ಸಾಹಾ ಸ್ಮುದಾಯ ಸಂಸ್ಥಥರ್ಯಗಿ, ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಥ ಳೀಯ 

ಸ್ಮುದಾಯವನ್ನು  ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವಲಿ್ಲ  ಮ್ತ್ತು  ಶಿಕ್ಷರ್ ನಿೀಡುವಲಿ್ಲ  ನಿೀವು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತರ ವನ್ನು  ವಹಿಸುವಿರಿ. 

ವೇಳಾಪ್ಟಿು  ಮ್ತ್ತು /ಅರ್ಥವ್ಯ ವ್ಯಕ-ಇನ ಪ್ರ ಕ್ಸರ ಯೆಯನ್ನು  ಅಂತಿಮ್ಗಳಸ್ಲು ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಕ್ಕಲಸ್ 

ಮಾಡಿ. ಮುಂಬರುವ ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ ಕಿ್ಸನಿಕ ಮ್ತ್ತು  ಸಾಮಾನಾ  ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ ಮಾಹಿತಿಯ ಬಗೆೆ  ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು  

ಹಂಚಿಕೊಳು -COVID-19 ಲಸಿಕ್ಕಗಳು ಎಲಿರಿಗೂ ಉಚಿತ ಮ್ತ್ತು  ವಲಸ್ಥ ಅರ್ಥವ್ಯ ವಿಮಾ ಸಿಥ ತಿಯನ್ನು  ಲ್ಕೆ್ಸ ಸ್ದೆ ವಾ ಕ್ಸು ಗಳು 

ಲಸಿಕ್ಕ ಪ್ಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ  ಲಸಿಕ್ಕ ಇದಾ ರೆ 

ನಿಮಮ  ಕಿ್ಸನಿಕ್ ಅನ್ನು  ಆಯೋಜಿಸಿ: ನಿಮಮ  ಈವೆಂಟ್್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು  ಅಂತಿಮ್ಗಳಸ್ಲು ಲಸಿಕ್ಕ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಕೈಜೀಡಿಸಿ. ದಿನದ ಜ್ಞಾ ಪ್ನೆಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ ನಿಮ್ಮ  ಸ್ಥ ಳೀಯ ಸ್ಮುದಾಯವನ್ನು  

ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳುು ವುದನ್ನು  ಮುಂದುವರಿಸಿ. ದಿನವು ಸುಗಮ್ವ್ಯಗಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು  ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿಕೊಳು ಲು ಲಸಿಕ್ಕ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಸಂಪ್ಕಾ ಸಾಧಿಸ್ಲು ಮುನು ಡೆ ಗುರುತಿಸಿ. 
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ಮಾದರಿ ಪಾತ್ರ ಗಳು ಮತ್ತು  ಜವ್ಯಬ್ದಾ ರಿಗಳು 

ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ಚಚಿಾಸ್ಲು ಮ್ತ್ತು  ಯೀಜಿಸ್ಲು ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆರ್ಯಗಿದೆ. 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಿಂದ ನಿರಿೀಕೆ್ಕ ಗಳು ಬದಲಾಗುತು ವೆ ಮ್ತ್ತು  ನಿಮ್ಮ  ಪಾಲುದಾರಿಕ್ಕ ಒಪ್ಪ ಂದದ ಭಾಗವ್ಯಗಿ 

ನೇರವ್ಯಗಿ ಅಂತಿಮ್ಗಳಸ್ಬೇಕು. 
 

 

 

ಫೆಡರಲ್ ಫಾಮಾಾಸಿ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂಪಕ್ಸಾಸುವುದು 
ಫೆಡರಲ ಫಾಮ್ಾಸಿ ಪಾಲುದಾರರು ದೇಶ್ವದಾ ಂತ ಆನ-ಸೈಟ್ ವ್ಯಾ ಕಿ್ಸನೇಷನ ಕಿ್ಸನಿಕೆಳನ್ನು  ಒದಗಿಸುತಿು ದಾಾ ರೆ ಮ್ತ್ತು  

ಕಿ್ಸನಿಕ ಅನ್ನು  ಹೀಸ್ಟು  ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಲಭ್ಾ ವಿರಬಹುದು. ಕಿ್ಸನಿಕ ಅನ್ನು  ಹೇಗೆ ವಿನಂತಿಸ್ಬೇಕು 

ಎಂಬುದರ ಕುರಿತ್ತ ಸೂಚನೆಗಳಗಾಗಿ ಕ್ಕಳಗೆ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ  ಹತಿು ರವಿರುವ ಫಾಮ್ಾಸಿ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು  ಹುಡುಕಲು - 

ಇಲಿ್ಲ  ಪ್ಟಿು  ಮಾಡದ ಸ್ಥ ಳೀಯ ಔಷಧಾಲಯಗಳನ್ನು  ಒಳಗಂಡಂತೆ- Vaccines.gov.ಗೆ ಭೇಟಿ ನಿೀಡಿ. 

ರ್ಯವುದೇ ಇತರ COVID-19 ಲಸಿಕ್ಕ ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರು ಆನ-ಸೈಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು  ಹಂದಿದಾಾ ರೆ ಮ್ತ್ತು  ಪ್ಟಿು  ಮಾಡಲು 

ಬಯಸಿದರೆ COVIDPartnerships@Who.Eop.gov.ಅನ್ನು  ಸಂಪ್ಕ್ಸಾಸ್ಬೇಕು. 
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• ಆತಿಥೇಯ ಸಂಸ್ಥಥ : 

• ಸ್ಮುದಾಯದ 

ಒಳಗೊಳುು ವಿಕೆ ಮ್ತ್ತು  

ಪ್ರ ಚಾರವನ್ನು  ಮುನು ಡೆಸಿಕೊಳು  
• 

• 

• 

• 

ಕಿ್ಸನಿಕ್ ಸ್ಥ ಳವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ 

(ರೀಗನಿರೀಧ್ಕಕೆ್ಕ  ಮುಂಚೆ, ಸ್ಮ್ಯದಲಿ್ಲ  

ಮ್ತ್ತು  15-30 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಸಾಮಾಜಿಕ 

ದೂರವಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು  ಗಾಳ, ಸ್ಾ ಚಛ  ಮ್ತ್ತು  

ವಿಶ್ವಲವ್ಯಗಿರಬೇಕು) 

ಕಿ್ಸನಿಕ್ ಸೌಲಭ್ಾ ಗಳನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ(ಮೇಜುಗಳು, 

ಕುಚಿಾಗಳು, ಕಸ್ದ ತೊಟಿು ಗಳು, ಸಂಕೇತಗಳು, 

ತಂಗುದಾರ್ಗಳು) 

ವಾ ವಸ್ಥಥ ಪಕ ಮತ್ತು  ಆಡಳಿತಾತ್ಮ ಕ 

ಬೊಂಬಲವನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ (ಉದಾ. ಭ್ದರ ತೆ ಮ್ತ್ತು  

ಲೈನ ನಿವಾಹಣೆ) 

ಪ್ರ ತಿ ಕಿ್ಸನಿಕ ಅನ್ನು  ಯೀಜಿಸ್ಲು ಲಸಿಕ್ಕ 

ಪೂರೈಕ್ಕದಾರರಂದಿಗೆ ನೇರವ್ಯಗಿ ಸಂಪ್ಕ್ಸಾಸ್ಲು 

ಆನ-ಸೈಟ್ ಕಿ್ಸನಿಕ ಸಂಯೀಜಕರನ್ನು  ಒದಗಿಸಿ 

 

ಲಸಿಕೆ ಒದಗಿಸುವವರು: 

ಲಸಿಕ್ಕ ಆಡಳತದ ಎಲಿಾ  ಅಂಶಗಳನ್ನು  

ನಿವಾಹಿಸಿ-ಆನ-ಸೈಟ್ ಸ್ಥಟಪ್, ನೇಮ್ಕಾತಿ 

ವೇಳಾಪ್ಟಿು , ಕಿ್ಸನಿಕಲ ಮ್ತ್ತು  ಸ್ಪೀಟ್ಾ 

ಸಿಬಬ ಂದಿ, ಚೆಕ-ಇನ, ಇಮುಾ ನೈಸೇಶನ, 

ವಿೀಕ್ಷಣೆ, ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮ್ತ್ತು  ಇತರ 

ಪ್ರ ಮಾಣಿತ ಅವಶಾ ಕತೆಗಳು 
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Pharmacy Partner 
To Request a Clinic, Submit 

Pharmacy Partner a Request to: 

Albertsons Companies, Inc. 

(Osco, Jewel-Osco, Albertsons, 

Albertsons Market, Safeway, Tom 

Thumb, Star Market, Shaw’s, Haggen, 

Acme, Randalls, Carrs, Market Street, 

United, Vons, Pavilions, Amigos, 

Lucky’s, Pak n Save, Sav-On) 

Liz Oler, Liz.Oler@albertsons.com 

Costco Wholesale Corp. Becky Dant, rdant@costco.com 

Beth Arnold, betharnold@costco.com 

CPESN Cody Clifton, cclifton@cpesn.com 

CVS Pharmacy, Inc. (including Long’s) cvshealth.com/covid-19/return-ready/vaccination 

Good Neighbor Pharmacy 

and AmerisourceBergen Drug 

Corporation’s pharmacy services 

administrative organization (PSAO), 

Elevate Provider Network 

Jason Montgomery, 

jasonmontgomery@amerisourcebergen.com 

H-E-B, LP wellnessservices@heb.com 

Health Mart Pharmacies covid.taskforce@mckesson.com 

Hy-Vee, Inc. vaccineclinic@hy-vee.com 

Meijer, Inc. clinic@meijer.com 

Publix Super Markets, Inc. Clinical.Services@Publix.com 
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Retail Business Services, LLC (See contacts per brand, below) 

Hannaford Bros Co. Brad Hamilton, brhamilton@hannaford.com 

Stop & Shop Isabel Trinidad, isabel.trinidad@stopandshop.com 

The Giant Company Timothy Kaylor, Timothy.Kaylor@giantmartins.com 

Giant Food Rimple Gabri, rimple.gabri@giantfood.com 

Food Lion John Bednarz, jbednarz@foodlion.com 
  

Rite Aid Corp. www.riteaid.com/covid-19/community-clinics 

Southeastern Grocers 

(Winn-Dixie, Harveys, Fresco Y Mas) 

Jeffrey Brooks, JeffreyBrooks@segrocers.com 

The Kroger Co. 

(Kroger, Harris Teeter, Fred Meyer, 

Fry’s, Ralphs, King Soopers, Smiths, 

City Market, Dillons, Mariano’s, Pick-n- 

Save, Copps, Metro Market, QFC) 

www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner 

Topco Associates, LLC 

(Acme Fresh Markets, Associated Food 

Stores, Bashas, Big-Y Pharmacy and 

Wellness Center, Brookshire’s 

Pharmacy, Super One Pharmacy, 

FRESH by Brookshire’s Pharmacy, 

Coborn’s Pharmacy, Cash Wise 

Pharmacy, MarketPlace Pharmacy, 

Giant Eagle, Hartig Drug Company, King 

Kullen, Food City Pharmacy, Ingles 

Pharmacy, Raley’s, Bel Air, Nob Hill 

Pharmacies, Save Mart Pharmacies, 

Lucky Pharmacies, SpartanNash, Price 

Chopper, Market 32, Tops Friendly 

Markets, ShopRite, Wegmans, Weis 

Markets, Inc.) 

Faraaz Zaidi, fzaidi@topco.com 

Walgreens (including Duane Reade) https://wagsoutreach.com/COVID-Contact-Us 

Walmart, Inc. (including Sam’s Club) https://app.smartsheet.com/b/form/ 

9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262 
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Pharmacy Partner 

To Request a Clinic, Submit 

Pharmacy Partner a Request to: 

mailto:brhamilton@hannaford.com
mailto:isabel.trinidad@stopandshop.com
mailto:Timothy.Kaylor@giantmartins.com
mailto:rimple.gabri@giantfood.com
mailto:jbednarz@foodlion.com
http://www.riteaid.com/covid-19/community-clinics
mailto:JeffreyBrooks@segrocers.com
http://www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner
mailto:fzaidi@topco.com
https://wagsoutreach.com/COVID-Contact-Us
https://app.smartsheet.com/b/form/9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262
https://app.smartsheet.com/b/form/9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262


 


