
ክታበት ኮቪድ-19
ክትፈልጥዎ ዘድልየኩም ነገር

ማሕበረ-ኮም ጸለምቲ ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ምልካፍ ናይ ኮቪድ-19 ይርከቡ

ኣብዚ ክታበት ዘየሎ እንታይ እዩ?
ናይ ሓሰማ ውጺኢታት(ጀላቲን) ፡ ናይ ደም ውጺኢታት፡ ናይ ዕሸል ዋህዮታት ወይ ፎርማልደያህድይ 
የብሎምን። ካብ መዐቀቢ ቅመማት ናጻ እዩ። ኣብ’ቲ ክታበት ማይክሮ-ቺፕ የሎን።

ን ዲኤንኤይ ክቕይሮ ይኽእል ድዩ?
ኣይፋል። እቲ ክታበት ንናትኩም ዲኤኔ ኣይቅይሮን እዩ። እቶም ክታበታት ምክልኻል ንምህናጽ ምስ ናይ ሰውነትኩም 
ተፈጥሮኣዊ ናይ ምክልኻል ዓቅሚ እዩም ዝሰርሑ። እዚኦም ንኣካላትኩም ነቲ ቫይረስ ከለለዮን ክቃለሶን ይምህርዎ።

እዚ ኣውራጃ ነዚ ሓበሬታ ኣብ መጻኢ ንዓይ 
ንምክትታል ክጥቀመሉ ድዩ?
ናትኩም ሓበሬታ ነቲ ካልኣይ ዓቀነ-ክትባትን ምንም ዓይነት ደስ 
ዘይብል ግብረ- መልሲን ንምምዝጋብ ጥራይ እዩ ዘገልግል። እቲ 
ኣውራጃ ነዚ ሓበሬታ ንዓኹም ንምክትታል ኣይክጥቀመሉን እዩ።

ከመይ ጌሮም ብጣዕሚ ብቅልጡፍ ሰሪሖሞ?
ኣድላይነት እዚ ክታበት ህጹጽ እዩ ኔሩ።ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘለው ሰባት ኣብብሓባር 
ሰሪሖም።ነቲ ክታበት ንምፍጣር ብዓሰርተታት ዓመታት ዘቁጸሩ አብ ከም ከም 
ኮቪድ-19 ዝኣመስሰሉ ቫይረሳት ዝተገበሩ ምርምራት ኣፅኒዖም። ብዙሕ ናይ ገንዘብ 
ድጋፍን ውሑድ ናይ ምጉታት አጋጣሚታትን ነቲ መስርሕ ኣብ ምቅልጣፍ ሓጊዞም።

ተኸተቡ።
ንፈተውትኹም

ኣድሕኑ።
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ውሑስ ሙዃኑ ብከመይ ንፈልጥ?
ካናዳ ኣዝዩ ልዑል መለክዒ ደረጃ ናይ ክትባት ውሕስነት ኣሎዋ። ኣብ ኦንታርዮ ድሕሪ ናይ 1.16 ሚልዮን ዓቀነ-ክታበታት 
ኮቪድ-19፡ 773 ናይ ጸብጻባት ተጓንፎ ኣለው። እቶም ዝበዝሑ ጸብፃባት ናይ ቆርበት ቁጠዐ ግብረ-መልሲ ዝብሉ እዮም። እዚ 
ድማ ኣብቲ ብመርፍእ ዝተወገአ ቦታ ምቅንዛይ/ምቕያሕ/ምሕባጥን የጠቓልል። (እዚ መረዳእታ ኣብ 13 ታሕሳስ፡ 2020- 13 
መጋቢት፡ 2021፡ እዩ ተኣኪቡ፡ ፍልፍል፡ ካብ ህዝባዊ ጥዕና ኦንታርዮ Public Health Ontario)
ጎናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ክታበት ምውሳድ ኣብ’ታ መዓልቲ ወይ ክልተ መዓልቲ ክረኣዩ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ውሑድ ኩነታት፡ 
ክብድ ዝበለ ናይ ቁጠዕ ግብረ-መልሲ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ኣብ ዝበዝሑ ጉዳያት፣ እቲ ግብረ መልሲ ክሕከም ዝኽእልን 
ግዝያውን እዩ።

ኣነ ሕጂ ኣቐዲመ-ክምዝገብ ይኽእል ዶ?
ንምፍላጥ፡ ነዚ QR ኮድ ይጠቀሙ ወይ 
ኣብ  www.regionofwaterloo.ca/VaccinePreReg 
ይጎብንዩ ወይ ናብ 519-575-4 400 ደውሉ።
ክታበት ብቆጸራ። ሃንደበት ምምጻእ ኣይፍቀድን።

ክትባት ዝረኽቡሎም ቦታታት፡
• ክሊኒክ Boardwalk 

Medical Centre 2, Suite 108, 4 35, The Boardwalk, ዋተርሉ
• Langs Community Health Centre 

1145 Concession Road, ካምብሪጅ
• Pinebush Vaccination Clinic 

SmartCentres, 66 Pinebush Road, ካምብሪጅ
• Health Sciences Campus Vaccination Clinic 

10 Victoria Street South, ኪሽነር
• Wellesley Vaccination Clinic 

3710 Nafziger Drive, ወልስለይ

መለለዪ ወረቐት ምምጻእ ዘክሩ ኢኹም።
ብኽብረትኩም ናይ ህዝባዊ ጥዕና ሓለዋ መምርሕታት ምኽታል ይቀፅሉ፡

2 metres
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