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ናይናይ ኮቪድኮቪድ-19 ክታበት ሓበሬታክታበት ሓበሬታ

ኣብዚ እዋን ነቲ ክታብት ክወስዱ/ዳ ዘለዎም/ኣብዚ እዋን ነቲ ክታብት ክወስዱ/ዳ ዘለዎም/
ወን ነበርቲ ካልጋሪ ብነጻ ክታበት ቀሪቡ ኣሎወን ነበርቲ ካልጋሪ ብነጻ ክታበት ቀሪቡ ኣሎ
ብዛዕባ እቲ ክታበት ምሕታት ይከኣል እዩ። እቲ ጭቡጥ ሓበሬታ 
ካብ ዶክተር ወይ ድማ እሙናት ምንጭታት ከም ናይ ጥዕና 
ካናዳን ኣልበርታ ኣገልግሎት ጥዕና Alberta Health Services 
(AHS ርኸቡ/ባ። ንዝያዳ ሓበሬታ ናይ ክታበት ኣብ  
canada.ca/vaccines ተወከሱ/ሳ 
እዚ ዞባ  ነቶም/ተን ተንቀፍቲ ሕማም ዝለዎም/አን እዩ መጀምርያ ክታበት 
ክህብ። እንድሕር ጽኑሕ ዝኾነ ሕማም ሃልዩካ/ኪ ናብ ዶክተርኪ/ካ ወይ ድማ 
alberta.ca/vaccine ተወከስ/ከሲ 
ንኽትክተብ/ቢ እንድሕር ተፈአቒዱልካ/ኪ ቀልጢፍካ/ኪ ተኸተቢ/ብ። መዓስ 
ክትክተብ ከምዝፍቀደልኪ/ካ alberta.ca/vaccine ተወከስ/ሲ። እቲ ልክዕ 
ግዜ ናይ ክታበት በቲ ጠለብ ናይ ክታበት ዝመጽኣሉ እዩ ዝፍለጥ

ስለምንታይ ንኽተብ/ትኽተብ?ስለምንታይ ንኽተብ/ትኽተብ?
ክታበት ነብስና ካብ ሕማም ዝከናኸኑልና መሊሱ የበራትዕ ንከይንሓምም 
ኣንቲቦዲ ፈጢሮም ካብ ሕማም ይከናኸኑልና። ምሕንያቱ ኮቪድ-19 ሓድሽ 
ሕማም ስለዝኾነ ናይ ተፈጥሮኣዊ መከላኸሊ የለን። ክታበት ኣዝዩ ኣገዳስን 
ንድሕነት ውሑስን’ዩ ነቲ ሕማም ከይሕዘና ስለዝከላኸል።
ክታበት ወለንታዊ እዩ። ግን ምንእንኽተብ ነብስናን ንኻልኦትን ድሕነት 
ስለንሕሉን ብቐሊሉ ኣብቲ ዝነብርናዮ ክንምለስን ይሕግዘና። እቲ ሕማም 
ከይሕዘና ይከናኸንልናን እንተሓዘና ድማ ኣዝዩ ንኸይብርትዓና ይከናከንልና።

 ክታበት ንመን?ክታበት ንመን?
ኩሉ ኣብ ኣለበርታ ዝነብሩ/ራ ዝተፈቕደሉ/ላ ክኽተብ ኣለዎ/ዋ።ኩሉ ኣብ ኣለበርታ ዝነብሩ/ራ ዝተፈቕደሉ/ላ ክኽተብ ኣለዎ/ዋ።  ካብ 
ኮቪድ-19 -19 ወላ’ኳ እንተሓወኻ/ኺ ግድን ክትክተብ/ቢ ኣለኪ/ካ ምእንቲ 
ሕማም ናይ ምክልኻል ዓቕሚኺ/ኻ ክዛይድ ናይ ኣልበርታ ናይ ሕክምና 
ካርድ እንተዘይብልኪ/ካ ክትክተብ/ቢ ይከኣል እዩ። 

811 ደዊልኪ/ካ ቆጸራ ሓዝ/ዚ። ክታበት ንኽተወስድ/ዲ ናይ ካናዳ ዜግነት 
ካርድ’ውን ኣይደልን’ዩ መንነትኪ/ካ ዝገልጽ ጥራይ እዩ ዘድሊ።
እቲ ተቐባልነት ዘለዎ ናይ ኣይዲ ካርድ ዝርዝር alberta.ca/vaccine 
ተወከስ/ሲ።

 ድሕሪ ክታበት እንታይ የጋጥም?ድሕሪ ክታበት እንታይ የጋጥም?
ክሳብ ዝበዝሔ እቲ ኣብ ኣልበርታ ዝነብር ክታበት ክሳብ ዝወስድ ኩሉ እቲ 
መምርሕታት ናይ ህዝባዊ ሕክምና መምርሒ ናይ ግድን ክንጥንቀቕ ኣለና፡
• ማስክ ምለስ
• 2 ሜትሮ ተረሓሓቕ
• ኢድ ምሕጻብ ከምኡ’ውን
• እንድሕር  ጽቡቕ ዘይተሰምዓካ/ኪ ካብ ገዛ ኣይትውጻእ/ኢ 
ሕክምና ኣልበርታ ነቲ ካልኣይ ክታበት መዓስ ከምዝፍቀድ  
ክትሕብረኪ/ካ እዩ 

 ደገፍ ደገፍ 
• እንድሕር ምልክት ናይ ሕማም ኣለካ/ኪ ኣብ ገዛ ጽንሒ/ጽናሕ 

ከምኡ’ውን ክትምርመር ኣለካ/ኪ። alberta.ca/vaccine ብመርበብ 
ሓበሬታ ትምዝገብ ወይ ድማ 811 ደውል/ሊ

• ብሰንኪ ሕማም ከይትሰርሕ/ሒ ተነጺልካ/ኪ ወይ ድማ ንኻልእ 
ሰብ እትረድእ/ኢኣ ገንዘባዊ ሓገዝ ክትረክብ/ቢ ይከኣል። ንዝያዳ 
ሓበሬታ811 ደውል/ሊ።

• ብኮቪድ ምኽንያት እንድሕር ክትንጸል/ ክትንጸሊ ግድን ኮይኑ እሞ 
ኣብ ገዛኻ/ኺ ክትንጸሊ እንድሕር ዘይከኣል ኮይኑ ነጻ ማዕርፎ ኣጋይሽን 
ገንዘባዊ ሓገዝን ትረክብ/ቢ

 ሓገዝ?ሓገዝ?
ኣብ 811 ደዊልካ/ኪ ደውል/ሊ ቆጸራ ሓዝ/ዚ ክትክተብ/ቢ 
እንድሕርተፈቒዱልካ/ኪ። እቲ ኣገልግሎት ብ240 ቋንቋታት ኣሎ።
ንኮቪድ-19 ሓገዝ ናይ ቋንቋ ሓገዝ ኣብ ገዛ እንድሕር ደሊኺ/ኻ ኣብ 
1-833-217-6614 ደውል/ሊ

 መጎዓዝያ ትደልዪ/ልይ?መጎዓዝያ ትደልዪ/ልይ?
ካብ ናብ ክታበት ቦታ መጎዓዝያ ምስትደሊ/ልዪ ኣብ 211 ደውሊ/ል


