
COVID-19
ከመይ ክትባት ምርካብ ትኽእልከመይ ክትባት ምርካብ ትኽእል

ብቑዕ ምስ ኮንካ ከትባትካ ምውሳድካ ኣረጋግጽ ክትሕሎ ምእንታይ። ነዚ ፕሮሰስ እዚ   ኦንላይን ክትገብሮ ዘይትኽእል እንተኾይንካ፣ ንናይ ኔቫዳ ናይ ክትባት 
ሓገዝ መስመር ኣዘራርብ፣ 1.800.401.0946. ኮምፒዩተር ብኣግባቡ ትኽእል ኮይንካ በዚ ከይዲ እዚ ድማ ክጽገም ዝኽእል ሰብ ትፈልጥ እንተኾይካ፣  ብኽብ
ረትካ ሓገዝ ሃቦም። 

ደረጃ 1: ናይ ክትባት ቦታ ርኸብደረጃ 1: ናይ ክትባት ቦታ ርኸብ
•  ኩሎም ኣብ ካውንቲኹም ዘለዉ ክትባታት 

ኣብ nvcovidfighter.org፣  
ንካውንቲ-ዝውሰን ገጽ ምርካብ ይከኣል፣ 
ወይ ናብ ኔቫዳ ናይ ክትባት ሓገዝ መስመር 
ብምድዋል፣ 1.800.401.0946፣ 8am 
ክሳብ8pm፣ 7 መዓልቲታት ኣብ ሰሙን 
(ዝተፈላለዩ ቋንቋ ተዛረብቲ ቅሩባት 
እዮም)።

ደረጃ 2: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተመዝገብደረጃ 2: ኣብ መርበብ ሓበሬታ ተመዝገብ
•  ቦታ ምስ ረኸብካ፣ ነቲ ነይቲ ቦታ ንሱመርበብ ሓበሬታ ብጽሓዮ ቆጸሮ 

ንምሓዝ።

•  ን 16-17 ዓመቶም ቆልዑ፣ እቲ ቦታ ፋይዘር ክትባት ከምዘለዎ ኣረጋግጹሎም፣ ን  
16+ ፈቓድ ዘለዎም (ኣብዚ ግዜ እዚ፣ ንትሕቲ 16 ዓመቶም ፈቃድ ዝረኸበ 
ክትባት የለን)።

•  ፕሮፋየል ከፊትካ ብዛዕባ ብቑዕነትካ ሕቶታት ክትምልስ ክትግበር ትኽእል 
ኢኻ።

ደረጃ 3: ናይ ቆጸሮ ዕለት/ሰዓት ምረጹደረጃ 3: ናይ ቆጸሮ ዕለት/ሰዓት ምረጹ
•  ሓደ ግዜ ምስ ተመዝገብካ፣ ምርካብ 

ትኽእሎ ቆጸሮ ድለ።

•  ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ደጋጊምካ ክት
ፍትን ክትግደድ ትኸእል ኢኻ።

•  ትዕግስቲ ይሃሉኻ። ኣብ ቀረባ ግዜ ዘሎ 
ብዘሎ ናይ ክትባታት ምህርቲ ወሰኽ፣ ኣብ 
ቀረባ ግዜ ብዙሕ ኣቕርቦትን ክፍቲ ቆጸራ
ታትን ክህልዉ እዮም።

ደረጃ 4: ቆጸሮኹም ኣዳልዉደረጃ 4: ቆጸሮኹም ኣዳልዉ
•  ቅጥዒታት እንተልዮም፣ ቅድሚ እቲ ቆጸሮ ምልእዎ ወይ ቀዲምኩም 

መጺኹም ምልእዎ።

•  ኣብቲ ቆጸሮ ክትርከብ እንተዘይክኢልካ፣ ብኽብረትካ ሰርዝ።.

ደረጃ 5: ID/መረጋገጺ ሒዝካ ምጻእደረጃ 5: ID/መረጋገጺ ሒዝካ ምጻእ
• ID ክተርኢ ኣለካ።

• ውልቃውነትካ ሕልወ እዩ።

•  ውልቃዊ ሓበሬታኻ ምስቲ 
ፌደራል መንግሰቲ ኣይካፈልን።

ደረጃ 6: ናይ 2 ይ ዶዝ ቆጸሮ ሓዙ (ዝከኣል ደረጃ 6: ናይ 2 ይ ዶዝ ቆጸሮ ሓዙ (ዝከኣል 
እንተኾይኑ)እንተኾይኑ)
•  ፋይዘር ወይ ሞደርና ክትባት እንተወሲድካ ን 

2ይ ዶዝ ቆጸሮ ሓዝ።

•  ናይ 2 ይ ዶዝ መዘኻኸሪ ንምርካብ፣ ኣብ 
VaxText ብጽሑፍ መልእኽቲ ENROLL 
ዝብል ናብ  1.833.829.8398. ብምስዳድ 
ተመዝገብ።

•  ዝኾኑ ጎናዊ ሳዕቤናት ተፈጢሮም ን CDC ንምሕባር፣ ኣብ  
vsafe.cdc.gov. ተመዘገብ

ደረጃ 7: 2 ዶዝ ውሰድ (ዝከኣል እንተኾይኑ)ደረጃ 7: 2 ዶዝ ውሰድ (ዝከኣል እንተኾይኑ)
•  ፋይዘር ወይ ሞደርና ክትባት እንተወሲድካ፣ 2 ይ ዶዝካ ኣብቲ ቆጸሮ ዝተ

ተሓዘሉ ዕለት ምውሳድካ ኣረጋግጽ ሙሉእ ብሙሉእ ካብቲ ሕማም ንም
ሕላው።

•  ጃንሲን ክትባት እንተወሲድካ ግን፣ ድሕሪ ሓደ ክትባት ሙሉእ ብሙሉእ 
ሕልው ኢኻ።

ናይ ክትባት ቦታ ርኸብ
nvcovidfighter.org | 1.800.401.0946


