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അറിയുക, നിങ്ങളുടെ 

വാക്സിൻ അവകാശങ്ങൾ 
 

01 
ഒരു കകാവിഡ്-19 വാക്സിൻ 
സവീകരിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ 
ഇൻഷൂറൻസ് അടലെങ്കിൽ ഒരു 
SSN ലഭ്യമാകക്കണ്ടതിലെ. 

നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഷൂറൻസ ോ  ോമൂഹ്യ 
 ുരക്ഷോ നമ്പസറോ (SSN) ഇല്ലെങ്കിൽ 
നിങ്ങൾക്കുള്ള വോക് ിൻ 

നിസഷധിക്കോനോവിലെ. 

 ംസ്ഥോന ID ആവശ്യകതകല്െ 
കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ 

നിങ്ങൾക്കോവശ്യമോല്െങ്കിൽ ഒരു 
പ്രോസേശ്ിക  ോമൂഹ്ികോധിഷ്ഠിത 
 ംഘടനല്െ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങെുല്ട 

ആസരോഗ്യ വകുപ്പില്ന ബന്ധല്പ്പടുക. 

02 
കകാഗിഡ്-19 വാക്സിൻ 
യുണൈറ്റഡ് കേറ്റ്സിൽ 
എലൊവർക്കുും സൗജനയമാണ്. 

വോക് ിൻ േോതോക്കൾക്ക് അതിന് 
രെമീടോക്കോനോവിലെ, ഏല്തങ്കിലും 
അഡ്മിനിസ്ടസപ്ടഷൻ ഫീസ ോ ചികിത്സോ 
ചെലവിചെ ഒരു വിഹ്ിതസമോ 

ഇൻഷൂറൻസ്ട കവസറജിന് രുറത്തുള്ള 

തുകസെോ നിങ്ങെിൽ ചുമത്തോനുമോകിലെ. 
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വസ്തുതകൾ അറിയുക: 
 
 
 
 
 

വാക്സിൻ സവീകരിക്കൽ 
 
 
 
 

 

ടെകേണ്ടത്: 

 വോക് ിൻ  വീകരിക്കുക! 
നിങ്ങെുല്ട കുടുംബല്ത്തെും 

നോട്ടുകോല്രെും രക്ഷിക്കുന്നതിൽ 
ഇത്  ുപ്രധോനമോണ്. 

 നിങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ സകോവിഡ്-19 
ലക്ഷെങ്ങൾ ഇലെോത്തരക്ഷം, 
നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അത് 
രിടില്രട്ടിട്ടുല്െങ്കിൽ സരോലും 

നിങ്ങൾ വോക് ിൻ 
 വീകരിസക്കെതോണ്. 

 ആേയല്ത്ത സ ോസ്ട  വീകരിച്ചതിന് 
സശ്ഷവും മോസ്ടക് ധരിക്കുന്നതും 
 ോമൂഹ്ിക അകലം രോലിക്കുന്നതും 
തുടരുക. 

ടെോൻ പാെിലൊത്തത്: 

 ല്ചലവില്ന കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുകസെ 
സവെ. എലെോ വോക് ിനുകെും 

 ൗജനയമോണ്! 

 വോക് ിൻ  വീകരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് 
നിങ്ങല്െ തടെോൻ നിങ്ങെുല്ട 

ഇമിസപ്ഗ്ഷൻ നിലല്െ 
അനുവേിക്കോതിരിക്കുക. നിങ്ങെുല്ട 
ഇമിസപ്ഗ്ഷൻ നില വോക് ിൻ 

േോതോക്കല്െ സബോധയല്പ്പടുസത്തെതിലെ. 
വോക് ിൻ ആവശ്യമുള്ള ഓസരോ 

വയക്തിക്കും അത് ലഭിക്കുന്നതോണ്. 

 വോക് ിൻ  ുരക്ഷല്െ കുറിച്ചുള്ള 
ല്തറ്റോെ വിവരങ്ങൾക്ക് ല്ചവി 

ല്കോടുക്കോതിരിക്കുക. സകോവിഡ്-19 
വോക് ിനുകൾ  ുരക്ഷിതവും 
ഫലപ്രേവുമോണ്. 
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