
ለተጨማሪ መረጃ 
የሚከተሉትን ይጎብኙ፦ COVIDVaccineWA.org ወይም DOH.WA.GOV/Coronavirus 
በዚህ ይደውሉ፦ 1-800-525-0127 ፣ በመቀጠል # ን ይጫኑ። የቋንቋ ድጋፍን ማግኘት ይቻላል። 

የቤት ውስጥ የ COVID-19 ክትባት እና ማጠናከሪያዎች እርዳታ ደረጃውን የጠበቀ ተደራሽነት እና 
የጤና ፍትሐዊነት 

ወደ 30 በመቶ የሚጠጉ የ Washington ግዛት ነዋሪዎች ለ COVID-19 ሙሉ በሙሉ ተከትበዋል ተብሎ አይጠበቅም።  
ክትባት መውሰድ ከቫይረሱ እንደሚጠብቅ ውሂብ ያሳያል።  ክትባት መውሰድ በቫይረሱ ከተያዙ የከባድ ህመም 
እንዲሁም ሞትን ዕድል ይቀንሳል እናም ከቫይረሱ ጋር የተያያዙ ሆስፒታል ውስጥ መግባቶችን ለመቀነስ ይረዳል።  ለ 
COVID-19 አዲስ ዝርያዎች የእርስዎን በሽታ የመከላከል ግብረ መልስ ለመጠበቅ እንዲረዳዎ የመጀመሪያውን 
የክትባት ተከታታይ እና የማጠናከሪያ ዶዝ መውሰድ አስፈላጊ ነው።  የማጠናከሪያዎች ወቅታዊው ምክረ ሀሳብ ከታች 
ባለው ካርታ እንደሚከተለው ይታያል፦ 

የመጀመሪያውን 
ተከታታይ ክትባት 
ማጠናቀቅ  

ለክትባት ማጠናከሪያዎች 
ፍቃድ የተሰጠበት ዕድሜ 
ክልል 

በመጨረሻው የመጀመሪያ 
ዶዝ (ተጨማሪ ዶዝን 
ጨምሮ፣ ተግባራዊ 
በሚሆንበት ጊዜ) እና 
በማጠናከሪያው ዶዝ 
መካከል ያለው የጊዜ 
ልዩነት 

የዶዞች ብዛት 

Pfizer-BioNTech ≥ 12 አመት ≥ 5 ወራት 1 

Moderna 

 

≥ 18 አመት ≥ 5 ወራት 1 

Janssen ≥ 18 አመት  ≥ 2 ወራት 1 

ራስዎን እና ለመከተብ የማይችሉ ሆነው የቆዩትን ለመጠበቅ እገዛ ያድርጉ።  ብዙ በቤት ውስጥ የተገደቡ ሰዎች 
ዕለታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማቅረብ ሌሎች ላይ ይደገፋሉ፣ ሌሎችም ወደ ቤታቸው በመደበኛነት ይመጣሉ።  
ያልተከተቡ ሊሆኑ በሚችሉ ወይም ሳያውቁ የማህበረሰብ መተላለፍ ባጋጠማቸው ሌሎች ሰዎች ለቫይረሱ ተጋላጭ 
ይሆናሉ። 

እርስዎ ወይም እርስዎ የሚያውቁት ሰው በቤት ውስጥ የተገደበ ከሆነ እንዲሁም የ COVID-19 ክትባት 
ወይም ማጠናከሪያ የሚፈልግ ከሆነ፣ ከታች ባሉት አማራጮች በአንዱ ዛሬውኑ ይጠይቁ፦  

• በቤት ውስጥ ለተገደቡ የክትባት አገልግሎቶችን ለማግኘት ለአካባቢዎ ጤና ባለስልጣን ይደውሉ። 

• በቤት ውስጥ ለተገደቡ የክትባት አገልግሎቶች እንደሚፈልጉ ለማሳወቅ ለ ግዛቱ የ COVID-19 እገዛ መስመር 
ይደውሉ። 1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 ላይ ይደውሉ፣ ከዚያም # ን ይጫኑ።  የቋንቋ ትርጉም 
ይገኛል! 

• በቤት ውስጥ ለተገደቡ የክትባት አገልግሎቶችን ለማቅረብ ወይም ለማዘጋጀት የሚችሉ ሊገኙ የሚችሉ የካውንቲ 
እና/ወይም የግዛት ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድኖች ጋር ለመገናኘት ከታች የተያያዘውን የኦንላይን ምዝገባ ቅጽ ይሙሉ። 

የ Department Of Health (DOH፣ የጤና ጥበቃ መምሪያ) በቤት ውስጥ ለተገደቡ የክትባት መጠየቂያ የዳሰሳ ጥናት 
ሊንክ፦ https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (እንግሊዘኛ) 

ስለዚህ አገልግሎት ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎ በሚከተለው ኢሜይል ያድርጉ፦ covid.vaccine@doh.wa.gov. 

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax
mailto:covid.vaccine@doh.wa.gov


 

የፕሮግራሙ ታሪክ 

Department Of Health (DOH፣ የጤና ጥበቃ መምሪያ) በቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች ክትባቶችን በማርች 2021 
ማቅረብ ጀምሯል። የ DOH ቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች የክትባት መጠያቂያ የዳሰሳ ጥናት (እንግሊዘኛ) በዋሺንግተን 
ግዛት የሚገኙ 39 ካውንቲዎችን ይሸፍናል።  የአካባቢው ክትባት ሰጪዎች ለሚፈልጉ ሰዎች ቀዳሚ ክትባቶችን እና 
የማጠናከሪያ ዶዞችን ለማቅረብ ተደራሽነት እና አገልግሎቶች ማቅረባቸውን ይቀጥላሉ። በቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች 
የክትባት አገልግሎቶች በ COVID-19 የእገዛ መስመር በመደወል (1-800-525-0127 ወይም 1-888-856-5816 ላይ 
ይደውሉ)፣ ከዚያም ለቋንቋ እገዛ #ን በመጫን በተጨማሪ ቋንቋዎች ሊጠየቁ ይችላሉ።  

 

 

የክትባት ፍትሐዊነትን ማሻሻል  

በቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች የክትባት አገልግሎቶች ክትባቶች ከዚህ ውጪ ሊገኙ በማይችሉባቸው የግዛቱ 
አካባቢዎች ውስጥ የ COVID-19 ክትባቶችን ያቀርባል።  የአገልግሎቶቹ ዓላማ የሚከተሉትን ሊሆኑ ለሚችሉ ሰዎች 
የጤና ፍትሐዊነት እና የ COVID-19 ክትባት ተደራሽነትን ማስፋት ነው፦ 

• ከቤት መውጣት፣ ለሰልፍ መቆየት፣ ወይም ማንኛውንም ርቀት መጓዝ የማይችሉ።  
• አካላዊ ወይም አዕምሯዊ አካል ጉዳተኝነት ያጋጠማቸው።   
• ተደራሽነትን የሚቀንስ የአዕምሮ ጤና ሁኔታዎች ያጋጠማቸው። 

በቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች የሚሰጡ ክትባቶች የክትባት በረሀ ተብለው በሚታወቁ የግዛቱ አካባቢዎች የጤና 
ፍትሐዊነትን ለማስፈን ይረዳሉ። የክትባት በረሐዎች ከሚከተሉት አንዱ እውነት በሚሆኑበት ጊዜ ይገኛሉ፦ 

• የክትባት ጣቢያዎች የሉም። 
• ክትባት የሚሰጡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎች የሉም። 
• ጂኦግራፊያዊ አካባቢውን እንዲሁም በቦታው የሚገኘውን ህዝብ ማገልገል የሚችሉ ጥቂት አቅራቢዎች 

አሉ።  

ለህዝቡ የሚሰጡ የክትባት አገልግሎቶች ሊገኙ አይችሉም ወይም በእነዚህ አካባቢዎች ለማግኘት አስቸጋሪ ናቸው።  
በቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች የሚሰጡ የክትባት አገልግሎት በግዛቱ ለመድረስ የሚያስቸግሩ ጂኦግራፊያዊ እና 
ገጠራማ አካባቢዎች ውስጥ በሚኖሩበት ጊዜ የሚያጋጥሙ የተደራሽነት ችግሮችን ያስወግዳል። 

ተንቀሳቃሽ የክትባት አገልግሎቶች የህይወት አድን ክትባት ተደራሽነትን ለሰዎች በቀጥታ በቤታቸው ውስጥ ለማቅረብ 
ይረዳሉ። ይህ አገልግሎት በቀጥታ ትኩረት የሚያደርገው ሊከሰቱ የሚችሉ የጤና ኢ-ፍትሐዊነትን የሚያመለክት 
ከፍተኛ የማህበራዊ ተጋላጭነት ተመን አላቸው ተብለው በሚታወቁ አካባቢዎች ውስጥ ነው።  ሰዎች በዋሺንግተን 
ግዛት ውስጥ የትም ቦታ ቢኖሩ በዳሰሳ ጥናቱ አማካኝነት ክትባት መጠየቅ ይችላሉ። 

ከ COVID-19 ክትባት ባሻገር ሌሎች የቤት ውስጥ አገልግሎቶች ይገኛሉ? 

በአሁኑ ሰዓት፣ ተንቀሳቃሽ የነርስ ቡድኖች ለ COVID-19 ክትባቶች ክትባት ብቻ ማቅረብ ይችላሉ።  የፍሉ ክትባት እና 
የቤተ ሙከራ ደም መውሰድ የመሳሰሉ ሌሎች ሊሰጡ የሚችሉ አገልግሎቶች በዚህ ሰዓት አይገኙም።  

https://redcap.link/WA_HomeBasedVax


DOH 821-169 March 2022 Amharic 
ይህ ሰነድ በሌላ ቅርጸት እንዲቀርብልዎት ለመጠየቅ፣ ወደ 1-800-525-0127 ይደውሉ። መስማት 
የተሳናቸው ወይም መስማት የሚቸገሩ ደንበኞች፣ እባክዎ በስልክ ቁጥር 711 (Washington Relay) 
ይደውሉ ወይም ኢሜይል ወደ civil.rights@doh.wa.gov ይላኩ፡፡ 

በ COVID-19 የተነሳ ለሞት እና ሆስፒታል ለመግባት በጣም ከፍተኛ ዕድል እንዳላቸው ለሚታወቁ ህዝቦች የጤና 
ፍትሐዊነትን ለማስፈን ተንቀሳቃሽ የቡድን አገልግሎት ይገኛል።  የ COVID-19 ክትባትን ዛሬ ማግኘት ለሚፈልጉ ሰዎች 
የዳሰሳ ጥናቱን ለመሙላት እባክዎ ከግምት ውስጥ ያስገቡ።  

ጥያቄውን ካስገባሁ በኋላ ምን ልጠብቅ እችላሁ? 

DOH የጥያቄ ቅሶችን በየሳምንቱ ይሰበስባል እንዲሁም ለተደራሽነት እና እርምጃ ለመውሰድ ለነዋሪዎቹ የአካባቢው 
የጤና ባለስልጣን ይልካቸዋል።  የአካባቢው የጤና መስሪያ ቤት ሰራተኞች ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድኑ ጋር ይገናኛሉ። 
የአካባቢው የጤና ሰራተኞች ቤት ውስጥ ለተገደቡ ሰዎች የሚሰጡ ክትባቶችን ማስተባበር ካልቻሉ፣ ድጋፍ ለማድረግ 
ከ DOH ጋር ያስተባብራሉ።  

ማንኛውንም የትርጉም ፍላጎቶች ለመደገፍ የርቀት የቋንቋ እገዛ ይገኛል።  የአካባቢው የህብረተሰብ ጤና መስሪያ ቤት 
እርዳታ ማድረግ ካልቻለ፣ መስሪያ ቤቱ ከ DOH እገዛ መጠየቅ ይችላል። ተንቀሳቃሽ የክትባት ቡድኑ ነጻ የቤት ውስጥ የ 
COVID-19 ክትባት አገልግሎት ለመስጠት ከጥያቄ አቅራቢው ጋር ይነጋገራል። 

 


