የኮቪድ-19 ክትባት
እርስዎ ማወቅ ያለብዎት

ጥቁር ማህበረሰብ በኮቪድ-19 ለመያዝ በከፍተኛ ተጋላጭነት ውስጥ ነው።
በክትባቱ ውስጥ የሌለው ምንድነው?
ምንም የአሳማ ሥጋ ውጤቶች (ጄላቲን)፣ የደም ውጤቶች፣ የፅንስ ሴሎች ወይም ፎርማልድሀይድ
የሉም። ለረጅም ጊዜ ከሚያቆይ ነገር ነፃ ነው። በክትባቱ ውስጥ ማይክሮ ቺፕ የለም።

የእኔን ዲ.ኤን.ኤ (DNA) ሊለውጥ ይችላል?
አይ። ክትባቱ የእርስዎን ዲ.ኤን.ኤ (DNA) አይለውጠውም። ክትባቶች ጥበቃን ለመገንባት ከሰውነትዎ ተፈጥሯዊ
መከላከያ ጋር ይሰራሉ። ሰውነትዎ ቫይረሱን እንዴት እንደሚለይ እና እንደሚዋጋ ያስተምሩታል።

ግዛቱ ወደፊቱ እኔን ለመከታተል መረጃዬን ይጠቀም ይሆን?
የእርስዎ መረጃ ሁለተኛውን የመድሃኒት መጠን እና ማንኛውንም
አሉታዊ ምላሽ ለመመዝገብ ብቻ ጥቅም ላይ ይውላል። ግዛቱ
ለወደፊቱ እርስዎን ለመከታተል መረጃዎን አይጠቀምም።

እንዴት እንደዚህ በፍጥነት አበለፀጉት?
የክትባቱ አስፈላጊነት አስቸኳይ ነበር። በዓለም ዙሪያ
ያሉ ሰዎች አብረው ሠሩ። ክትባቱን ለመፍጠር እንደ ኮቪድ-19 ባሉ
ቫይረሶች ላይ በአስርት ዓመታት ምርምር ላይ ገንብተዋል። የገንዘብ ድጋፍ
መጨመር እና መዘግየቶች ማነሳቸው ሂደቱን ለማፋጠን ረድተዋል።

ክትባት
ይውሰዱ።
የሚወድዋቸውን
ሰዎች
ይጠብቁ።

Talk to a real person 24/7 in over 200 languages: 519-575-4400
Deaf and hard of hearing (TTY): 519-575-4608
regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine
#TeamVaccineWR

የኮቪድ-19 ክትባት
እርስዎ ማወቅ ያለብዎት

አደጋ እንደሌለው እንዴት እናውቃለን?
ካናዳ ለክትባት ደህንነት በጣም ከፍተኛ ደረጃዎች አሏት። በኦንታሪዮ ውስጥ፣ ከ 1.16 ሚሊዮን የኮቪድ-19 ክትባት ልኮች
በኋላ 773 አሉታዊ ክስተቶች ሪፖርት ተደርገዋል። አብዛኛዎቹ የቆዳ አለርጂ ችግሮችን ሪፖርት አድርገዋል። ይህ መርፌ
በተወጋበት ቦታ ላይ ህመም/መቅላትን/ እብጠትን ያጠቃልላል። (ከዲሴምበር 13፣ 2020 - ማርች 13፣ 2021 የተሰበሰበ
መረጃ፣ ምንጭ፦ የህዝብ ጤና ኦንታሪዮ)
ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች በአንድ ወይም በሁለት ቀን ውስጥ ሊከሰቱ ይችላሉ። በጣም አልፎ አልፎ፣ ከባድ
የአለርጂ ችግሮች ሊከሰቱ ይችላሉ። በአብዛኛዎቹ ሁኔታዎች፣ ችግሮቹ ሊታከሙ ይችላሉ እናም አብዛኛውን ጊዜ ጊዜያዊ ናቸው።

አሁን ቅድመ-ምዝገባ ማድረግ እችላለሁ?
ለመጠየቅ፣ ይህንን የ QR ኮድ ይጠቀሙ ወይም
www.regionofwaterloo.ca/VaccinePreReg
ይጎብኙ ወይም 519-575-4 400 ላይ ይደውሉ።
ክትባት በቀጠሮ። ምንም አገልግሎት ያለ ቀጠሮ የለም።

ክትባት የት እንደሚሰጥ:

• ቦርድዋክ ክሊኒክ
ሜዲካል ሴንተር 2፣ ስዊት 108፣ 435፣ ቦርድዋክ፣ ዋተርሉ
• ላንግስ የማህበረሰብ የጤና ማዕከል
1145 ኮንሴሽን መንገድ፣ ካምብሪጅ
• ፓይንቡሽ የክትባት ክሊኒክ
ስማርትሴንተርስ፣ 66 የፓይንቡሽ ጎዳና፣ ካምብሪጅ
• የጤና ሳይንስ ካምፓስ የክትባት ክሊኒክ
10 ቪክቶሪያ መንገድ ደቡብ፣ ኪችነር
• ዌልስሌይ የክትባት ክሊኒክ
3710 ናፍዚገር ድራይቭ፣ ዌልስሌይ

ክትባት
ይውሰዱ።
የሚወድዋቸውን
ሰዎች
ይጠብቁ።

መታወቂያ ማምጣትዎን ያስታውሱ።
እባክዎ የህዝብ ጤና እርምጃዎችን መከተልዎን ይቀጥሉ፦
2 metres

Talk to a real person 24/7 in over 200 languages: 519-575-4400
Deaf and hard of hearing (TTY): 519-575-4608
regionofwaterloo.ca/COVID19vaccine
#TeamVaccineWR

