ویکسینیشن کلینک لگانے کے حوالے سے ضروری دستاویز
ویکسینیشن کلینک آپ کے مقامی کمیونٹی کی ویکسین تک رسائی کے لئے بہت اہم ہیں۔ یہ دستاویز
کمیونٹی کی سطح کی تنظیموں ،دفاتر اور دیگر گروپوں کے لیے رہنمائی کے طور پر ترتیب دیا گیا
ہے ،جس میں ایسی تمام تنظیموں کو "ہوسٹ آرگنائیزیشن" کا نام دیا گیا ہے ،اور ان کے لئے ویکسین
فراہم کرنے والوں کے ساتھ کام کرنے کا الئحہ عمل ترتیب دیا گیا ہے تاکہ ایسے ویکسین سنٹر قائم
کئے جاسکیں جن پر لوگوں کا اعتماد ہو۔

کلینک کیسے لگائیں
۱۔ کورونا ویکسین فراہم والوں کے ساتھ شراکت :ویکسین فراہم کرنے والوں میں مقامی صحت کے
محکمے ،فارمیسیاں اور دیگر صحت سے متعلقہ ادارے شامل ہیں۔ ان سب کے کلینک لگانے کے
حوالے سے مختلف مراحل ہوسکتے ہیں ،اور کچھ اپنی خدمات کے عوض آپ سے پیسے بھی وصول
کر سکتے ہیں۔ آپ کی مدد کے لیے فیڈرل ریٹیل فارمیسی کے پارٹنرز نے کچھ معلومات فراہم کی
ہیں ،جو ذیل میں بیان کی گئی ہیں۔ آپ اپنے قریب ویکسین فراہم کرنے والوں کی فہرست کے لیے
وزٹ کریں:
Vaccines.gov

۲۔ ذمہ داریوں کا تعین کرلیں :اگرچہ ویکسین فراہم کرنے والے ادارے عام طور پر کلینیکل کو
چالنے اور رپورٹنگ کے ذمہ دار ہوتے ہیں ،تاہم کمیونٹی آرگنائزیشنز بھی اس میں اہم کردار ادا
کرتی ہیں۔ ویکسین فراہم کرنے والے کمیونٹی آرگنائزیشنز سے شراکت داری کے معاہدے مکمل
کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں۔ مثالی ذمہ داریوں اور اپنی منصوبہ بندی شروع کرنے کے لیے اس
دستاویز کے آگے کے صفحوں کو رجوع کریں۔
۳۔ تاریخ اور مقام منتخب کریں :اپنے ویکسینیشن کلینک کے لیے ایک آسان اور قابل اعتماد مقام کا
انتخاب کرنے کے لیے اپنے کمیونٹی نیٹ ورک سے رابطہ کریں۔ ویکسین فراہم کرنے والے کے ساتھ
مل کر اس تاریخ اور وقت پر غور کریں جو آپ کی کمیونٹی کے لیے بہترین ہوگی  ،بشمول ہفتے کا
ا ٓخر اور چھٹی کے اوقات۔ دو خوراکوں والی ویکسین استعمال کرنے والے کلینک کو ویکسین فراہم
کرنے والے کے ساتھ مل کر اس بات کا بھی تعین کرنا ہوگا کہ کس وقت پر ویکسین کی دوسری
خوراک لگائی جائے۔
۴۔ اپنی کمیونٹی تک رسائی کا آغاز کریں :ایک قابل اعتماد کمیونٹی آرگنائیزیشن کے طور پر آپ اپنی
مقامی کمیونٹی کی ٓاگاہی بڑھانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ویکسین کے شیڈول اور واک ان کے
عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے ویکسین فراہم کرنے والے کے ساتھ کام کریں۔ نئے لگنے والے
ویکسینیشن سنٹر اور ویکسین کے حوالے سے انہیں معلومات فراہم کریں ،بشمول اس کے کہ کورونا
ویکسین مفت ہیں اور امیگریشن یا انشورنس کی حیثیت سے قطع نظر ہر ایک کو لگائی جارہی ہیں۔
اگر آپ کا ویکسینیشن کلینک میں نوعمر افراد کو بھی ویکسین لگائی جائے گی تو اس بات کو یقینی

بنائیں کہ ریاستی قواعد و ضوابط کے مطابق والدین کی موجودگی یا رضامندی موجود ہو۔ اپنی
کمیونٹی تک کلینک کے حوالے سے معلومات پہنچانے کے لیے اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ سوشل
میڈیا پر پوسٹس اور بینرز وغیرہ کا استعمال بھی کیا جائے۔
۵۔ اپنا کلینک لگائیں :ویکسینیشن کے عمل کو حتمی شکل دینے کے لیے ویکسین فراہم کرنے والے
کے ساتھ مل کر کام کریں۔ اپنی مقامی کمیونٹی کے ساتھ رابطہ جاری رکھیں اور ان کو یاد دہانی بھی
کرواتے رہیں۔ سائٹ پر ویکسین فراہم کرنے والے کے ساتھ رابطہ قائم کرنے کے لیڈر کا چناو بھی
کریں تاکہ ویکسینشن کا عمل خوش اسلوبی سے ہوجائے۔

مثالی کردار اور ذمہ داریاں
یہ دستاویز ویکسین فراہم کرنے والوں کے ساتھ بات چیت اور منصوبہ بندی کی رہنمائی کے لیے ہے۔
حقیقی معامالت ویکسین فراہم کنندہ کے لحاظ سے مختلف ہوسکتی ہیں اور جسے آپ ویکسین فراہم
کرنے والوں کے ساتھ مل کر حتمی شکل دے سکتے ہیں۔
ہوسٹ آرگنائیزیشن:
۔ کمیونٹی کی قیادت کرے
۔ کلینک کے لیے جگہ فراہم کرے ،جو حوادار  ،صاف اور اتنا بڑا ہو کی اس میں ویکسین سماجی
فاصلے کا خیال رکھتے ہوے لگائی جاسکے
۔ کلینک میں سہولیات فراہم کرے ،جیسا کہ میزیں  ،کرسیاں  ،ردی کی ٹوکری  ،اشارے  ،بیت الخالء
۔ الجسٹک اور انتظامی مدد فراہم کرے ،جیسے کہ سیکورٹی اور الئن مینجمنٹ
۔ ہر کلینک کی منصوبہ بندی کے لیے ویکسین فراہم کرنے والے سے براہ راست رابطہ کرنے کے
لیے سائٹ پر کلینک لیڈرفراہم کرے
ویکسین فراہم کرنے واال:
ویکسین لگانے کے تمام پہلوؤں کا خیال رکھے-بشمول سائٹ پر سیٹ اپ  ،اپائنٹمنٹ کا شیڈول ،
کلینیکل اور سپورٹ سٹاف  ،چیک ان  ،ویکسینیشن کا عمل  ،مشاہدہ  ،رپورٹنگ اور دیگرمعمول کے
کام۔

فیڈرل فارمیسی پارٹنرز سے کیسے رابطہ کریں
فیڈرل فارمیسی پارٹنرز ملک بھر میں سائٹ پر ویکسینیشن کلینک فراہم کر رہے ہیں  ،اور کلینک کی
میزبانی کے لیے آپ کے ساتھ شراکت داری کے لیے دستیاب ہو سکتے ہیں۔ کلینک کی درخواست
کرنے کے بارے میں نیچے ہدایات مالحظہ کریں۔ اپنے قریبی فارمیسی پارٹنر کو تالش کرنے کے
لیے ،بشمول مقامی فارمیسیاں جو یہاں درج نہیں ہیں ،وزٹ کریں:

Vaccines.gov

کورونا ویکسین فراہم کرنے والے جو سائٹ پر خدمات فراہم کرنے والوں کی فہرست میں شامل ہونا
چاہتے ہیں ،وہ رابطہ کریں:
COVIDPartnerships@Who.Eop.gov

فارمیسی پارٹنر

کلینک کی درخواست جمع کرنے کے لیے  ،فارمیسی پارٹنر
درخواست ادھر جمع کروائیں:
لیز اولر:
Liz.Oler@albertsons.com

البرٹسن کمپنیز  ،انکارپوریٹڈ
اوسکو  ،جیول اوسکو  ،البرٹسن ،
البرٹسن مارکیٹ  ،سیف وے  ،ٹام تھمب
 ،سٹار مارکیٹ  ،شاز  ،ہیگن  ،ایکمی ،
رینڈلز  ،کارس  ،مارکیٹ اسٹریٹ ،
یونائیٹڈ  ،وونز  ،پویلینز  ،امیگوس ،
لکی  ،پاک این سیو  ،ساو آن
بیکی دینٹ:
کوسٹکو ہول سیل کارپوریشن
rdant@costco.com
بیتھ آرنالڈ:
betharnold@costco.com
کوڈی کلفٹن:
سی پی ای ایس این
cclifton@cpesn.com
سی وی ایس فارمیسی (بشمول النگز) cvshealth.com/covid-19/return-
ready/vaccination
جیسن مونٹگومری:
گوڈ نیبر فارمیسی
jasonmontgomery@amerisourcebergen.com
اور امیریسورس برگن ڈرگ
کارپوریشن فارمیسی سروسز کی
ایڈمینیسٹریٹیو آرگنازیشن ایلیویٹ
پرووائڈر نیٹورک
wellnessservices@heb.com
ایچ ای بی ،ایل پی
covid.taskforce@mckesson.com
حیلتھ مارٹ فارمیسیز
vaccineclinic@hy-vee.com
ہاے۔وی انکارپوریٹد
clinic@meijer.com
میجر ،انکارپوریٹڈ
Clinical.Services@Publix.com
پبلکس سپر مارکیٹس ،انکارپوریٹڈ
(ذیل میں ان کے پتے ہیں)
ریٹیل بزنس سروسز ،ایل ایل سی
( brhamilton@hannaford.comبریڈ یہملٹن)
ہانافورڈ بروس کمپنی
(ایزابیل ٹرینی
سٹاپ اینڈ شاپ
isabel.trinidad@stopandshop.comڈاڈ)
دی جایئنٹ کمپنی

جایئنٹ فوڈ
فوڈ ال ئین

(ٹیموتھی
Timothy.Kaylor@giantmartins.comکےلر)
( rimple.gabri@giantfood.comرمپل گبری)
(jbednarz@foodlion.comجوحن بیدنارز)
www.riteaid.com/covid-19/community-clinics
جیفری بروکس:
JeffreyBrooks@segrocers.com
www.krogerhealth.com/COVIDCarepartner

رائٹ ایڈ کارپوریشن
ساوتھ ایسٹرن گروسرز (وین۔ڈیکسی،
ہارویز ،فریسکو وای ماس)
دی کروگر کمپنی
(کروگر ،حارث ٹیٹر ،فریڈ میئر ،فرائز،
رالفس ،کنگ سوپرز ،سمتھس ،سٹی
مارکیٹ ،ڈیلنز ،ماریانوز ،پک این-سیو،
کاپس ،میٹرو مارکیٹ ،کیو ایف سی)
فراز زیدی:
ٹاپکو ایسوسی ایٹس ،ایل ایل سی
fzaidi@topco.com
(ایکمی فریش مارکیٹس ،ایسوسی ایٹڈ
فوڈ سٹورز ،بشاس  ،بگ وائی فارمیسی
اور ویلنس سنٹر ،بروک شائر فارمیسی
 ،سپر ون فارمیسی  ،فریش باے بروک
شائر فارمیسی ،کوبورن فارمیسی ،
کیش وائز فارمیسی  ،مارکیٹ پلیس
فارمیسی  ،جائنٹ ایگل  ،ہارٹیگ ڈرگ
کمپنی  ،کنگ کولن  ،فوڈ سٹی فارمیسی
 ،انگلس فارمیسی ،ریلیز  ،بیل ایئر ،
نوب ہل فارمیسیز  ،سیو مارٹ
فارمیسیز ،لکی فارمیسیز  ،اسپارٹن نیش
 ،پرائس چاپر  ،مارکیٹ  ، 32ٹاپس
فرینڈلی مارکیٹس  ،شاپ رائٹ  ،ویگ
مینز  ،ویز مارکیٹس انکارپوریٹڈ)
https://wagsoutreach.com/COVID-Contactوالگرینز (بشمول ڈوئین ریڈ)
Us
https://app.smartsheet.com/b/form/
والمارٹ انکارپوریٹڈ (بشمول سیمز
9ac7897d62fa420180f6a8ecd874e262
کلب)

