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همانط��ور كه مي دانيد من در آمريكا و ش��هر 
رينو س��اكن هستم و در غرب، شرکت های بزرگ 
امتياز کسب درآمد وجذب مشتری درمحل های 
گوناگون را دارند ودرشرايط ويژه می توانند هرکجا 
که ميلش��ان باش��د )از س��وپر مارکت و داروخانه 
گرفته تا بيمارس��تان و باشگاه (محل استقرار خود 
را مش��خص کنن��د. به همين منظ��ور دولت برای 
تس��هيالت و س��رعت عمل درتزريق واکسن اين 
وظيفه را به چنين شرکت های بزرگی واگذار کرده 
اس��ت وآن ها هم در بيمارس��تان ها، داروخانه هاو 
کلينيک ها درهرشهری روزانه واکسن های موجود 
را تحويل می گيرند ودراي��ن مرحله وظيفه توزيع 
واکس��ن آغاز می ش��ود  .برای اي��ن کار متقاضيان 
می توانند ازطريق ش��ماره تلفن اين مراکز ويا از راه 
وب س��ايت اعالم شده تقاضای خود را ثبت کنندو 
روز و ساعت مناسبی را برای تزريق واکسن تعيين 

وبه توافق برسند  .
البت��ه در تم��ام ش��بکه های تلويزي��ون هم به 
صورت زير نويس وپی درپی ش��ماره تلفن ها و وب 
س��ايت ها به متقاضيان احتمالی ياد آوری می شود. 
بنابراين به محض اينکه واکس��ن مازادبرمصرف 
ازس��وی بيمارستان ها و داروخانه ها اعالم شد، اين 
س��ازمان ها مکانی عمومی مثل استاديوم را تعيين 
می کنن��د واف��رادی که ازقبل مراح��ل ثبت نام را 
انجام داده اند، در روز و س��اعت مقّررشده درمحل 

تعيين شده حاضرو واکسيناسيون می شوند  .
البت��ه تمام اي��ن خدمات برای عم��وم رايگان 
اس��ت و حتی برای س��رخ پوس��ت های بومی که 

دور از مراک��ز جمعي��ت ش��هری زندگی می کنند 
و ب��رای بی خانم��ا نهای چادر نش��ين در حاش��يه 
ش��هرهاهم وزارت بهداش��ت تيم ه��ای س��ياری 
را تعيي��ن می کند تا با اتوبوس به محل س��کونت 
آن ها رفته و واکسيناس��يون اين اف��راد هم انجام 
شود. ناگفته نماند که درحال حاضر به علت نبودن 
پرس��نل کافی و متخصص برای تزريق واکس��ن، 
ارت��ش، گارد احتياط در ش��هر ها را تعليم داده تا 
وارد عمل ش��وند.دراين مس��ير هم افرادی که در 
تماس مس��تقيم و نزديک با عموم مردم هس��تند 
مثل معلم ها، کارکنان هتل ها و.... درتزريق واکسن 
دارای حّق تقدم هستند و تيم های بهداشتی خاصی 
برای تزريق واکسن آن ها در محل مورد نظرشان 

حاضر می شوند واين کار صورت می گيرد .
همانطور که گفتم من هم نوبت گرفتم که بيست 
و دوم آوريل واکس��ن بزنم، وبراس��اس نوبتم ازبين 
واکسن های س��ه کمپانی فايزر، جانسن اند جانسن 
ومدرنا، سومی قس��مت من شد و خوشبختانه تا به 
حال هم گزارش��ی درمورد عوارض منفی واکس��ن 
مدرناگزارش��ي نشده، ولی از سه هفته پيش واکسن 
جانس��ن اند جانس��ن از خط خارج ش��ده و شرکتها 
مجبور ش��دند به علت مشكالت ايجاد  شده پانزده 
ميليون دوز واکسنش��ان را از پروس��ه تزريق خارج 
ومعدوم کنند  .اما چون من مدرنا را انتخاب كرده ام 
امروز طبق اعالم قبلی آمده ام تا واکس��نم را تزريق 
کنم ومحوطه باز پارکينگ اس��تاديوم اسب سواری 
برای اينکارتعيين شده است تا امکان مانور دربرابر 

شلوغی های احتمالی باشد  .
مرحل��ه بعد ثبت ن��ام و تعيين وق��ت تزريق 
واکس��ن، انجام س��وال های پزش��کی است که من 
تمام آنه��ارا از طريق اينترنت انج��ام داده ام ودر 
س��ه مرحله به من پيامک داده اند که روز وساعت 
تزريق را فراموش نکنم وامروز باخودروی شخصی 

ع��ازم محل مورد نظر ش��ده ام    . به محض ورود به 
محوط��ه، در اولين توق��ف ُک��د مراجعه کننده با 
آنچه در فايل ها ثبت ش��ده تطبيق داده می ش��ود 
وبعد کارتی موقتی صادر ش��ده و راننده به  همراه 

خودرواش به مرحله بعدی راهنمايی می شود .
اولين تابل��و از مراجع��ان می خواهد که عکس 
نگيرن��د! )اما من ب��رای توضیح بهت��ر صحنه و به 
مناس��بت اصالت ایرانی بودنم! تصاویری را ضبط 
می کنم و س��عی دارم تا چهره کس��ی در تصاویر 
نباش��د تا بعد ازچاپ گزارش درد س��ری برایم 
ایجاد نشود  .(مقابل کيوسکی توقف می کنم و برای 
بار سوم نام، سن و ديگر مشخصات من بادقت تمام 
تطبيق داده می ش��ود تا مش��خصات مراجعه کننده 
بافرد ثبت نام کننده يکی باشد  .دراين مرحله جوانی 
اس��پانيائی االصل آمپول را تزريق می کند و جوانی 
ديگر   عوارض احتمالی واکس��ن را توضيح می دهدو 
کارت واکسيناسيون و دفتر چه اطالعات الزم برای 
ش��ناختن واکس��ن و کارتی جهت تاريخ نوبت دوم 
ارائه می ش��ود  .البته بايد تاکيد کنم که تمام عوامل 
تزريق واکسن سرپا هستندو ابزار، يخچال واکسن ها 
و موادمورد نياز در کيوسک ها ی موقت تعبيه شده 
اس��ت وبيش��تر کارکنان حاضر دراين محل افراد 

ذخيره ارتشی و تعدادی هم داوطلب هستند   .
بع��د از تزري��ق ه��م مراجعي��ن اج��ازه پياده 
ش��دن ندارندوفقط به قس��مت ديگری راهنمايی 
می ش��وندتاقبل از ترک محل حداقل س��ی دقيقه 
توقِف اجباری داش��ته باش��ند که درصورت بروز 
حساس��يت پوس��تی به واکس��ن، فورًا بتوانند به 
اورژان��ِس حاض��ردر محل مراجع��ه کنند  .اما در 
ص��ورت نبود مش��كل ، از ابت��دای ورود تا خروج 
از محوط��ه هيچ ک��س حق پياده ش��دن ازخودرو 
رانداشت و کليه امور باوجود سي دقيقه توقِف بعد 

از واکسن، کمتر از يک ساعت طول کشيد .

گزارش
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آخرین گزارش گزارشگر پاورقي سفر پرماجرا:

باالخره واكسن كرونا را زدم!

گواهی تزریق واکسن دفترچه اطالعات در مقابل کیوسک تزریق نقطه ای که برای وعده بعدی )وقت ( تعیین می کردند

درایام اقامت اجباری در خانه ، پرداختن به نقاشی از 
ماللت زندان خانگی کاست.

اختصاصی اطالعات هفتگی


