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 మీ వ్యాక్సిన్  

హక్కుల గుర ించి తెలకసుక్ ిండి 
 

01 
క్ విడ్-19 వ్యాక్సిన్ 
ప ిందడానిక్స మీరు భీమా లేదా 
SSNని అింద ించాల్సిన 
అవసరిం లేదు. 
మీక్క భీమా లేదా సయమాజిక్ భదరతా నింబర్ 
(SSN) లేక్కింట ేమీరు వ్యాక్సినిి తిరసుర ించలేరు. 
మీక్క రయష్్టర ID ఆవశ్ాక్తల గుర ించి మర ింత 
సమాచారిం అవసరమ ైతే సయా నిక్ క్మయానిటీ 
ఆధార త సింసా లేదా మీ ఆరోగా విభాగయనిి 
సింప్రద ించిండి. 

02 
క్ విడ్-19 వ్యాక్సిన్ 
యున టైడె్ స్ట్ ట్సి లో ఉని 
అిందర క్ ీఉచితింగయ 
ఇవవబడుత ింద . 
ప్రదాతలక వ్యాక్సిన్ క్ సిం మీ వదద  ఎటువింటి ఛారజీ 
తీసుక్ రు అలాగే మీ వదద  నుిండ ిఅడిినిస్ట్ రటివ్ 
ఫీజులక, సహ చెల్సలింప్ులక లేదా సహ భీమాని ఛారజీ 
చేయరు. 

 

 
 

 

 

తదనింతర సహాయిం క్ సిం, మీ సయా నిక్ క్మయానిటీ ఆధార త సింసాని సింప్రద ించిండి. 
మీరు ఎవర క్ ైనా క్న క్్ట అవవడిం దావరయ సహాయిం ప ిందాలనుక్కింటే, దయచేస్ి మాక్క దీనిలో 

ఇమ యిల్ ప్ింప్ిండ ిcovid@apiahf.org. 
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వ్యసత వ్యలక తెలకసుక్ ిండి: 
 

వ్యాక్సిన్ వ్ేసుక్ వడిం 
 
 

వీటిని చేయిండి: 
• వ్యాక్సిన్ వ్ేసుక్ ిండి! మీ క్కటుింబిం మర యు 

తోటి క్మయానిటీ సభుాలను రక్ిించడిం 
ముఖ్ాిం. 

• మీక్క ప్రసుత తిం ఏవ్ ైనా లక్షణాలక ఉింట ేతపయా, 
మీక్క ఇద  వరక్ే క్ విడ్-19 వచిినప్ాటిక్ీ 
వ్యాక్సిన్ వ్ేసుక్ వ్యల్స. 

• మీ మొదట ిమోతాదుని తీసుక్కనిప్ాటిక్ీ 
మాసుు వ్ేసుక్ వడిం మర యు సయమాజిక్ 
దూరయనిి పయటిించడానిి క్ొనసయగ ించిండి. 

వీటిని చేయవదుద : 
• ఖ్రుి గుర ించి చిింతిించవదుద . అనిి వ్యాక్సినుల  

ఉచితిం! 

• మీరు వలస వచిినిందున మిమిల్సి మీరు 
వ్యాక్సిన్ వ్ేసుక్ క్కిండా నివ్యర ించుక్ వదుద . 
వ్యాక్సిన్ ప్రదాతక్క మీరు మీ స్ిా తి గుర ించి 
వివర ించాల్సిన అవసరిం లేదు. వ్యాక్సిన్ 
వ్ేసుక్ వ్యలనుక్కింటుని వ్యరు వ్యాక్సిన్ 
వ్ేసుక్ వచుి. 

• వ్యాక్సిన్ భదరత గుర ించి తప్ుాడు సమాచారయనిి 
నమివదుద . క్ విడ్-19 వ్యాక్సినుల  సురక్ితిం 
మర యు ప్రభావవింతమ ైనవి. 
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