NJ COVID-19 રસીકારણ યોજના એક નજર
તા. 16 ઓક્ટોબર, 2020 ના રોજ ન્યુ જસ� િડપાટ� મટ
� ઓફ હેલ્થ (New Jersey Department of Health, NJDOH) એ સેન્ટસ� ફોર
ડીસીઝ કં ટ�ોલ એન્ડ િપ્રવેન્શન (Centers for Disease Control,CDC) ને COVID-19 રસીકરણ યોજનાનો એક મુસદો રજૂ કય�. રસી
મંજૂર થાય અને New Jersey આવે તે પહેલા યોજના આવનાર મિહનાઓમાં અપડેટ કરવામાં આવશે. આ પૃ� યોજના શું ધરાવે છે
તેનો એક ટૂં કો સારાંશ તમને આપશે. જો તમને યોજના વધુ િવગતવાર વાંચવાની ગમે તો,
www.state.nj.us/health/cd/topics/covid2019_vaccination.shtml ની મુલાકાત લો.
રા� COVID-19 રસીકરણ યોજનાનું ધ્યેય છે :
• જેઓ New Jersey રહે છે , કામ કરે છે અને/અથવા િશ�ણ લીધું છે તે બધાને ન્યાયસંગત એક્સેસ આપવી
• સમુદાયનું ર�ણ િસધ્ધ કરવુ,ં રસીની અસરકારકતા કાય�ભાર સંભાળવો, પ્રાપ્યતા અને લેવરાવવી.
• COVID-19 અન્ય રસીઓમાં કાયમ ટકી રહે તેવો િવ�ાસ બેસારવો.
ન્યાય સંગત એક્સેસ: આ યોજના પર કામ કરવા અને રસીની િડિલવરી કરવા િવિવધ સહયોગીઓને સમાવીને અસમનાતા દૂ ર
કરવાનું ધ્યેય રાખે છે . આ રસી સલામત રીતે, �ણીતા સ્થાનોમાં પૂરી પાડીને; જૂ દી જુ દી ભાષામાં માિહતી પૂરી પાડીને; માિહતી સાથે
સમુદાયોમાં પહોંચ વધારીને; વીમો ધરાવતા/ વીમો ન ધરાવતા માટે ખચ�ના િવકલ્પોને અને અન્ય અસુરિ�ત પ્ર�િત જુ થોને ધ્યાનમાં
લઈને; અને અવરોધ દૂ ર કરીને અન્ય િસ� થઈ શકે .
તબ�ાવાર પહોંચ: આ યોજના ત્રણ શ� તબ�ામાં રસીનો પુરવઠો અને માંગની જવાબદારી ધરાવે છે . 1.) રસીની માત્રા મયા�િદત
બનાવે, 2) પુરવઠો જે માંગને પહોંચી વળવા સ�મ બને અને 3.) �હેર માંગની ગિત ધીમી પાડે
�હે ર િવ�ાસ- NJDOH �ગૃિત ઊભી કરશે, િશ�ણ આપશે અને �હેર આરોગ્ય અને આરોગ્ય સહયોગીઓ અને જનતામાં િચંતા
ઠીક કરવા િવ�ાન-આધાિરત �હેર આરોગ્ય અને િવ�ાસુ �ોતોમાંથી તબીબી માિહતીનો ઉપયોગ કરીને ગિતિવિધ સિક્રય
બનાવશે.
રા�ની નેતાગીરી- રા�ના બધા િવભાગો, સિહત, “સમગ્ર ખાતાઓ” �ારા રસી ન્યાયસંગત રીતે આપવામાં આવી રહી છે અને કે
કોઈ પણ જૂ થને અન્યાિયકરીતે પાછળ છોડી દે વામાં નહી આવે એવી ખાતરી આપવા સાથે સમસ્યા હાથ પર લેવામાં આવી રહી છે .
િનષ્ણાંતી માગ�દશ�ન- રા�ના નેતાઓએ િવષય વસ્તુના િનષ્ણાતો તૈયાર કયા� છે અને New Jersey નેતાઓ આ પ્રિક્રયા �ારા
માગ�દશ�ન આપે તેવું િવચાયુ� છે આને આમ કરવાનું તેઓ રસી આવે ત્યાં સુધી ચાલુ રાખે.
સંકટપૂણ� વસ્તીઓ – તબકા 1 દરમ્યાન એવી ખાતરી રાખવી અગત્યની હશે કે જેઓ COVID-19 સંક્રમણના સૌથી વધુ જોખમ પર
છે , જેઓ વધુ ગંભીર બીમારી કે મૃત્યુના જોખમ પર છે , કે જેઓ પછાત વસ્તીઓમાં છે – રં ગના સમુદાયો સિહત- જેઓ સવ�વ્ યાપી
મહામારીથી અસમાનરીતે આિથ�ક પ્રભાવ પામ્યા છે , તેઓને રસી સૌ પ્રથમ આપવામાં આવે.
સમયસર પ્રથમ-ડોઝ પહોંચાડવી અને બોજ ડોઝના િરમાઇન્ડસ� - એવી ખાતરી રાખવા સાથે કે લોકો રસીનો બરાબર માત્રમાં
ડોઝ મેળવે તેવી િવિવધ રીતો અને એક નોંધ રાખવામા આવે.
કાય�દ� અને અસરકારક સ્થાિનક િડિલવરી-આ યોજનાઓ પોઇં ટ્સ ઓફ િડસ્પેિન્સંગ (Points of Dispensing, PODs) નો ઉપયોગ
કરવા ગોઠવાયેલી હોય કે જે રસીની અનુકૂળ િડિલવરી માટે રાજયભરમાં િસ્થત હોય. રસીની યોગ્ય સંચાલન વ્યવસ્થા અને સંગ્રહ
માટે NJDOH સહયોગી સંસ્થાઓ સાથે કામ કરી રહી છે .
સંકલનપુણ� ઇન્વેન્ટરી મેનજ
ે મેન્ટ: NJDOH ની ન્યુ જસ� ઇં મ્યુનાઇઝે શન ઇન્ફોમ�શન િસસ્ટમ (NJ Immunization Information
System) કે િન્દ્રય નોંધણી કચેરી, ઓડ� ર આપવા માટે ની િસસ્ટમ અને COVID-19 ના રસી િરપોિટ� ગ િસસ્ટમ તરીકે સેવા આપશે જેથી
સ્રોતોની યોગ્ય ફાળવણી થઈ શકે .
રાજયવ્યાપી પ્રોગ્રામ મોિનટિરં ગ- આ સઘળી પ્રિક્રયા દરમ્યાન, રસીકરણ કાય�ક્રમની દે ખરેખ રાખવાના પગલાં લેવામાં આવશે
એવી ખાતરી સાથે કે કાય�ક્રમ યોજના મુજબ આગળ વધી ર�ો છે અને જેથી �ારે જ�ર હોય ત્યારે સુધારક પગલાઓ લઈ શકાય.
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