
COVID-19
እንዴት ክትባትዎን እንደሚያገኙእንዴት ክትባትዎን እንደሚያገኙ

ራስዎን መጠበቅ እንዲችሉ ብቁ በሆኑበት ጊዜ ክትባት መውሰድዎን እርግጠኛ ይሁኑ። ይህን ሂደት  በኦንላይን ማካሄድ ካልቻሉ፣ በ 1.800.401.0946፣ 

የኔቫዳ የክትባት የእርዳታ መስመርን ያግኙ። የኮምፒውተር እውቀት ያልዎት ከሆኑ እና  በዚህ ሂደት ሊቸገር የሚችል ሰው ካወቁ፣ እነርሱን ለመርዳት እባክዎን 

ይስጡ። 

ደረጃ ደረጃ 11: የክትባት ቦታ ይፈልጉ: የክትባት ቦታ ይፈልጉ
•  ሁሉም በእርስዎ ካውንቲ ያሉ የክትባትቦታዎ

ችን nvcovidfighter.org፣  
የካውንቲው ልዩ ገጽ ላይ፣ ወይም በ 
1.800.401.0946፣ የኔቫዳ የክትባት  
እርዳታ መስመር ላይ ከ 8am እስከ 
8pm፣ 7 ቀናት በሳምንት በመደወል 
ሊያገኙ ይችላሉ (ብዙ ቋንቋ ተናጋሪዎች 
ይገኛሉ)።

ደረጃ 2: በድረ ገጹ ይመዝገቡደረጃ 2: በድረ ገጹ ይመዝገቡ
•  አንዴ ቦታውን ከለዩ በኋላ፣ የቦታውን ድረ ገጽ ቀጠሮ ለማስያዝ ይጎብኙ።

•  እድሜያቸው ከ16-17 ለሆነ፣ ከ16+ ለሆኑ በብቸኝነት የተፈቀደውን 
የፋይዘር ክትባት ቦታው እንደሚሰጥ ያረጋግጡ (በዚህ ጊዜ፣ ከ 16 
አመት በታች ለሆኑ ምንም ክትባት ፍቃድ አላገኘም)።

•  የተጠቃሚ ገጽታ መፍጠር እና ስለ ብቁነትዎ የሚነሱ ጥያቄዎችን 
መመለስ ሊኖርብዎት ይችላል።

ደረጃ 3:  የቀጠሮ ቀን/ሰአት ይምረጡደረጃ 3:  የቀጠሮ ቀን/ሰአት ይምረጡ
•   አንዴ ከተመዘገቡ በኋላ፣ ክፍት የሆነ 

ቀጠሮ ይፈልጉ።
•   በተለያዩ ቦታዎች ላይ በተደጋጋሚ 

መሞከር ሊያስፈልግዎት ይችላል።

•  ትእግስተኛ ይሁኑ። በቅርብ እየጨመረ 
ባለው የክትባት ምርት፣ በቅርቡ ብዙ አቅ
ርቦት እና ክፍት ቀጠሮዎች ይኖራሉ።

ደረጃ 4: ለቀጠሮዎ ይዘጋጁደረጃ 4: ለቀጠሮዎ ይዘጋጁ
•  ቅጾች ካሉ፣ ከቀጠሮው በፊት ይሙሉ ወይም ለመሙላት ቀደም 

ብለው ይምጡ።
•  በቀጠሮዎ መገኘት ካልቻሉ፣ እባክዎ ይሰርዙ።

ደረጃ ደረጃ 55: ID/ማረጋገጫ ይዘው ይምጡ: ID/ማረጋገጫ ይዘው ይምጡ
•  ID ማሳየት ይኖርብዎታል።
• ግላዊነትዎ የተጠበቀ ነው።
•  የእርስዎ የግል መረጃ ለፌደራል መንግስት አይጋራም።

ደረጃ 6: ለ2ኛ ዶዝ ቀጠሮ ይያዙ (የሚመለደረጃ 6: ለ2ኛ ዶዝ ቀጠሮ ይያዙ (የሚመለ
ከትዎ ከሆነ)ከትዎ ከሆነ)
•  ፋይዘር ወይም ሞደርና ክትባትን 

የሚወስዱከሆነ 2ኛ ቀጠሮ ይያዙ።

•  የ 2ኛ ዶዝ ማስታወሻ ከፈለጉ፣ ENROLLENROLL  
ብለው ለ ብለው ለ 1.833.829.83981.833.829.8398መልእክትመልእክት 
በመላክ ለ VaxText ይመዝገቡ።

•  CDC ን ስለ ጎንዮሽ ጉዳት ለማሳወቅ፣ 
vsafe.cdc.govvsafe.cdc.gov ላይ ይመዝገቡ። ላይ ይመዝገቡ።

ደረጃ 7: 2ኛ ዶዝ ያግኙ(የሚመለከትዎ ከሆነ)ደረጃ 7: 2ኛ ዶዝ ያግኙ(የሚመለከትዎ ከሆነ)
•  የፋይዘር ወይም የሞደርና ክትባትን ተቀብለው ከሆነ፣ ሙሉ በሙሉ ለመጠ

በቅ በቀጠሮው ቀን 2ኛ ዶዝ ማግኘትዎን እርግጠኛ ይሁኑ። 

•  የጃንሰን ክትባትን ካገኙ፣ ከአንድ ዶዝ በሁላ ሙሉ ክትባቱን ወስደዋል።

የክትባት ቦታ ይፈልጉየክትባት ቦታ ይፈልጉ
nvcovidfighter.org  | 1.800.401.0946


