
શું “સાવર્જિનક જવાબદારી (public charge)” 
ને કારણે રસીકરણ કરાવવાથી મારી ઇિમ�ેશન 
િસ્થિત પર અસર થશે?
ના. Covid-19નું રસીકરણ, પરીક્ષણ અને સારવાર ક્યારયે 
સાવર્જિનક લાભની જરૂ�રયાત વાળા નવા ઇિમ�ન્ટ્સ પરના 
“સાવર્જિનક જવાબદારી” સંબંિધત �િતબંધોનો ભાગ ર�ા 
નથી. વધુમાં, માચર્ 9, 2021થી, “સાવર્જિનક જવાબદારી” નો 
ઇિમ�ેશન િનયમ ઉપયોગમાં લેવાઈ ર�ો નથી, અને બાકીનો 
િનયમ ઘણો ઓછો કડક છે.4  

 

મારી પાસે આરોગ્ય વીમો ન હોય તો પણ શું મારંુ રસીકરણ થઈ શક?ે
હા! યુ.એસ.ના રોગ િનયંત્રણ કને્�ો (CDC)ની કડક જરૂ�રયાત �માણે રસી �દાતાઓ કોઈપણ 
વ્યિક્તને તેની પાસે આરોગ્ય વીમો ન હોવાને કારણે રસીકરણ માટ ેના પાડી શક ેનહીં. કટેલાક રસી 
�દાતાઓ કદાચ આરોગ્ય વીમાની મા�હતી માટ ેિવનંતી કર,ે પણ તમાર ેતે પૂરી પાડવાની જરૂર 
નથી. CDC એવું પણ જણાવે છે ક ેરસીકરણો િવનામૂલ્યે પૂરા પાડવા �ઈએ, અને �દાતાઓ તમારંુ 
રસીકરણ કરતા પહેલાં તમારા માટ ેઅન્ય તબીબી સેવાઓ �ા� કરવી જરૂરી બનાવી શક ેનહીં.1

મારી પાસે સોિશયલ િસક્યુ�રટી નંબર ન હોય તો પણ શું મારંુ રસીકરણ 
થઈ શક?ે
હા! રસીકરણ કરાવવા માટ ેતમાર ેસોિશયલ િસક્યુ�રટી નંબર, વકર્ ઑથોરાઇઝેશન, અથવા કોઈ 
ઇિમ�ેશન િસ્થિતની જરૂર નથી. યુ.એસ.ના ગૃહ સુરક્ષા િવભાગ (DHS) એ ફ�ેુઆરી 1, 2021ના 
રોજ ઇિમ�ેશનના માન્ય દસ્તાવે� ન ધરાવતા ઇિમ�ન્ટ્સને સેવા આપતા રસીકરણ સ્થળોને તેનો 
પૂણર્ ટકેો �હેર કરીને જણાવ્યું ક ે“ઇિમ�ેશનની િસ્થિતને ધ્યાનમાં ન લેતા, DHS દરકે વ્યિક્તને એક 
વાર પાત્ર બન્યા પછી COVID-19ની રસી લેવા માટ ે�ોત્સા�હત કર ેછે.”2

� મારી પાસે ઇિમ�ેશનના માન્ય દસ્તાવે� ન હોય, તો શું દેશાગમન 
અને જકાત અમલ-બજવણી (ICE) મારા રસીકરણની મા�હતીનો ઉપયોગ 
મારી ધરપકડ કરવા અને મને દેશિનકાલ કરવા કરી શક?ે
તે અત્યંત અસંભિવત છ.ે તમે Jersey Cityના શહેરમાં રસીકરણ કરાવવાનો �યત્ન કરો 
ત્યાર ેતમને તમારી ઇિમ�ેશન િસ્થિત પૂછવામાં નહીં આવે. વધુમાં, આરોગ્ય વીમા સુવા�તા અને 
ઉત્તરદાિયત્વ અિધિનયમ (HIPAA) નામક ફડેરલ કાયદો, તમારા �ારા રસી અને અન્ય તબીબી 
સેવા �દાતાઓને અપાયેલી મા�હતીમાંથી ઘણી મા�હતી ખાનગી રાખે છે. તમારી પરવાનગી 
િવના, તમને અથવા તમે રહેતા હો તે જગ્યાને અનન્યપણે ઓળખતી તબીબી મા�હતી લગભગ 
ક્યારયે વહેંચવામાં આવતી નથી.3 વધુમાં, ICE એ ફ�ેુઆરી 1, 2021ના રોજ �હેર કયુ� ક,ે તે 
“આરોગ્ય સંભાળની સુિવધાઓ [અથવા રસીકરણ સ્થળો] પર અમલ-બજવણીની કામગીરીઓ 
કરતા નથી અને કરશે નહીં, િસવાય ક ેઅત્યંત અસાધારણ સં�ગોમાં.”2 � તમને Jersey City
માં રસીકરણ કરાવવાનો �યત્ન કરતી વખતે તમારી ઇિમ�ેશન િસ્થિત પૂછવામાં આવે, તો કૃપા 
કરીને 201-547-5286 પર તેની �ણ કરો.
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આ બુલે�ટન ફક્ત સામાન્ય મા�હતીના હેતુઓસર જ છ ેઅને તે કાનૂની સલાહ નથી.
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