Հոկտեմբեր 4, 2021
ԴԻՄՈւՄ ԵՆՔ․

ՏՆԱՅԻՆ ԱՋԱԿՑՈւԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ (IHSS)
ԵՎ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ
ԾԱՌԱՅՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ (WPCS) ՍՏԱՑՈՂՆԵՐԻՆ

ՆՅՈւԹԸ․

COVID-19 ՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ IHSS/WPCS
ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

Դուք ստանում եք այս նամակը, որովհետև 2021 թվականի Սեպտեմբերի 28-ին հրապարակվել է
Հանրային Առողջապահության նոր հրաման, որը պահանջում է՝ Տնային Աջակցության (IHSS) և
Այլընտրանքային Անձնական Խնամքի (WPCS) ծառայությունների մատակարարներին, մինչև 2021
թվականի Նոյեմբերի 30-ը ամբողջությամբ պատվաստվել COVID-19 պատվաստանյութով։ Այս
հրմանը չի վերաբերվում հետևյալ մատակարարներին․
1. Նրանք, ովքեր ապրում են իրենց ստացող(ներ)ի հետ և որևէ մեկ այլ անձի համար
ծառայություն չեն մատուցում, կամ
2. Նրանք, ովքեր ծառայություն եմ մատուցում իրենց ընտանիքի անդամ(ներ)ին, նույնիսկ եթե
չեն բնակվում իրենց հետ և ծառայություն չեն մատուցում որևէ մեկ այլ անձի համար։
Ձեր մատակարարը պետք է պատվաստվի, եթե նա ազգակցական կապ չունի Ձեր հետ և/կամ Ձեզ
հետ չի բնակվում։ Դուք ստացել եք այս նամակը, որովհետև ըստ Կալիֆորնիայի Սսոցիալական
Ծառայությունների Բաժնի՝ Ձեր մեկ կամ մի քանի մատակարարներից պահանջվում է
պատվաստվել։
Ձեր մատակարարը կարող է պատվաստումից ազատվելու պահանջ ներկայացնել՝ Որակավորված
Բժշկական Պատճառի կամ Կրոնական Համոզմունքների հիման վրա։ Այս արտոնությունը ստանալու
համար` Ձեր մատակարար(ներ)ը պետք է Ձեզ ներկայացնեն COVID-19 Պատվաստումներից
Ազատման Ձևի (կցված է) ստորագրված պատճեն՝ նշելով, որ իրենք չեն պատվաստվելու և
պատճառաբանել: Որակավորված բժշկական պատճառի հիման վրա պատվաստումից ազատվելու
համար՝ նրանք պետք է գրություն ներկայացնեն Ձեզ, իրենց բժշկի, բուժքրոջ կամ այլ
լիցենզավորված բժշկական մասնագետի կողմից` նշելով, որ իրենք իրավասու են պատվաստումից
ազատվելու բժշկական հիման վրա։ Եթե կարծում եք, որ Ձեր մատակարարն իրոք ազատված է
COVID-19- ի պատվաստման պահանջից, ապա նա պետք է շաբաթական թեստավորվի COVID-19- ի
համար և մշտապես կրի վիրաբուժական կամ N95 դիմակ՝ Ձեր տանը ծառայություններ
կատարելիս։
Դուք կարող եք հրաժարվել այն մատակարարից, ով որոշել է չստանալ COVID-19 պատվաստումը։
Ձեր մատակարարը պետք է պահպանի պատվաստումների կամ անհրաժեշտության դեպքում
COVID-19- ի թեստերի արդյունքների սեփական գրառումները և երբ խնդրեք նրանից, պետք է
դրանք ներկայացնի Ձեզ:
Խնդրում ենք նկատի ունենալ, եթե Ձեր մատակարարի մոտ COVID-19 թեստի արդյունքը դրական է,
ապա նա չպետք է կատարի IHSS/WPCS ծառայություններ։ Խնդրում ենք, շարունակեք հետևել
ուղեցույցներին՝ COVID-19-ով վարակվելուց խուսափելու համար։ Դիմեք Ձեր տեղական
վարչաշրջանի IHSS գրասենյակին, Տնային և Համայնքային Այլընտրանքային
Գործակալություններին կամ պետական մարմիններին՝ Ձեր մատակարարի բացակայության
ընթացքում, նոր մատակարարով Ձեզ ապահովելու համար։

