
 
ንዚያዳ ሓበሬታ፡ 
ብጽሑ፡ COVIDVaccineWA.org ወይ DOH.WA.GOV/Coronavirus 
ደውሉ፡ 1-800-525-0127 ብድሕሪኡ ድማ ጠውቑ #። ሓገዝ ቋንቋ ክርከብ ይክኣል ኢዩ። 

ኣብ ቤት እተመስረተ ናይ COVID-19 ክታበትን ኣበራታዒን ሓገዝ ኣቐዲምካ ምርካብ ከምኡ'ውን ማዕርነት ጥዕና 

ዳርጋ 30 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ዋሽንግተን ስቴትስቴት ዝነብሩ ሰባት ኣንጻር COVID-19 ምሉእ ብምሉእ ዝተኸተቡ ኣይኮኑን።  
ጸብጻባት ከም ዚሕብሮ ክትከላኸለሉ እትኽእል ክትክን ካብ ቫይረስ የዕቍብ እዩ።  እቲ ቫይረስ እንተ ሒዙካን እሞ ምስ እቲ ቫይረስ 
እተተሓሓዘ ኣብ ሆስፒታል ምእታውን ይንክዮ ከምኡ’ውን ክታበት ነቲ ኸቢድ ሕማምን ሞትን ዘለዎ ኣጋጣሚ ይንክዮ እዩ።  ነቲ ኣብ 
ልዕሊ ሓድሽ ዓይነት COVID-19 ዘሎ ስርዓተ ምክልኻልን ሕማም ዘሎካ ምላሽ ንምዕቃብ ዚሕግዝ ዓቐን ነቲ ናይ መጀመርታ ተኸታታሊ 
ክትክስን ከምኡ'ውን እቲ ኣበራታኢ ምርካብ ኣገዳሲ ኢዩ።  እዚ ሕጂ ዘሎ ንኣበራታኢ ዝኸውን ምሕጽንታ ኣብዚ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ሰሌዳ 
ተገሊጹ ኣሎ፦ 

ነቲ ቐንዲ ተኸታታሊ ክታበት 
ተሟሊኡ እዩ  

ን ኣበራታዒ ክታበት እተፈቕደ 
ዕድመ 

ኣብ መንጎ እቲ ናይ መወዳእታ 
ቐንዲ ዓቐን (ነቲ ተወሳኺ ዓቕን 
እንተላይ፣ ኣብ ዚምልከቶ 
እዋን) ከምኡ'ውን ኣበራታዒ 
ዓቐን 

ቍጽሪ ዓቐናት 

Pfizer-BioNTech ≥ 12 ዓመት ≥ 5 ኣዋርሕ 1 

Moderna 

 

≥ 18 ዓመት ≥ 5 ኣዋርሕ 1 

Janssen ≥ 18 ዓመት  ≥ 2 ኣዋርሕ 1 

ንርእስኻን ነቶም ክትክዩ ዘይክእሉ ሰባትን ክዕቖቡ ሓግዞም።  ብዙሓት ናብ ቤቶም ዚምለሱ ሰባት ምስ ካልኦት ኣዘውቲሮም ናብ ቤቶም 
እንዳመጹ፣ መዓልታዊ ዜድልዮም ነገራት ንምምላእ ኣብ ካልኦት እዮም ዚምርኰሱ።  ነቲ ቫይረስ እተቓልዑ ስለዚኾኑ ንኻልኦት 
ዘይትኸተቡ ወይ ከኣ ከይፈለጡ ንማሕበረሰብ ከመሓልላልፉ ይክእሉ እዮም። 

ንስኻ ወይ እትፈልጦ ሰብ ናብ ቤት እንተ ተመሊሱን ናይ COVID-19 ክታበት ወይ ኣበራታዒ ዘድልዮ እንተ ኾይኑ፣ ብሓደ ኻብቲ ኣብ 
ታሕቲ ዘለዉ ኣማራጺታት ሎሚ ሕተቶ፦  

• ናብ ቤትካ እትምለሰካ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ምእንቲ ኽትረክብ ነቲ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ናይ ጥዕና ሰበ ስልጣን ጸውዓዮ። 

• ናብ ቤትካ ኽትምለስ ዜድልየካ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ከም ዜድልየካ ምእንቲ ኽትነግሮም ናብ ሃገራዊ COVID-19 ሓገዝ ኣብ ናይ 
ቐጥታ ተለፎን መስመር ደውል። ናብ 1-800-525-0127 ወይ 1-888-856-5816 ደውል፣ ብድሕሪኡ ድማ ን # ጽቐጥ።  ናይ ቋንቋ 
ትርጒም ክርከብ ይክኣል እዩ! 

• ምስቲ ኽትረኽቦ እትኽእል ተንቀሳቓሲ ናይ ክታበት ጉጅለ ናብ ቤት ዚምለስ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ኪህቡ ወይ ኬዳልዉ ዚኽእሉ ናይ 
ስቴት ከምኡ'ውን/ወይ ካውንቲ ምእንቲ ኸተራኽበካ ነቲ ኣብ ታሕቲ ተተሓሒዙ ዘሎ ብኢንተርነት ዝምላዕ ፎርም ምዝገባ ምልዓዮ። 

Department Of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ናይ ኣብ ቤት እተመስረተ ሕቶ ክትክስን መራኸቢ፦ 
https://redcap.link/WA_HomeBasedVax (እንግሊዘኛ) 

ብዛዕባ እዚ ኣገልግሎት እዚ ሕቶታት እንተ ኣልዩካ፣ በጃኻ ናብዚ ኢ-መይል ግበር፦ covid.vaccine@doh.wa.gov። 

ታሪኽ ፕሮግራም 

እቲ Department Of Health (DOH፣ ክፍሊ ጥዕና) ኣብ ማርች 2021 ካብ ቤት ናብ ቤት እናኸድካ ክታበት ክህብ ጀሚሩ እዩ። እቲ 
DOH ኣብ ቤት እተመስረተ ሕቶ ክታበት መጽናዕቲ (እንግሊዘኛ) ንዅለን 39 ካውንትታት ኣብ ዋሽንግተን ስቴት ዚርከባ ይሽፍን እዩ።  
ናይ ዞባ ክታበት ዋሓብቲታት ቐንዲ ክታበትን ኣበራታኢ ዓቕን ንዘድልዮም ሰባት ንምብጻሕ ዚግበር ወሳንን ኣገልግሎትን ምሃብ ቀጺሎም 
እዮም። ናብ ቤት ዚምለስ ክታበት ኣገልግሎት ነቲ ናይ COVID-19 ቐጥታ መስመር ብምድዋል (ናብ 1-800-525-0127 ወይ 1-888-
856-5816 ደውል) ብተወሳኺ ቛንቋታት ክትሓትት ትኽእል ኢኻ፣ ብድሕሪኡ ንሓገዝ ቛንቋ ን # ጽቐጥ።  

 

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


DOH 821-169 March 2022 Tigrinya 
እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ፡ ብ 1-800-525-0127 ደውል። ምስማዕ ንዝተስኣኖም ወይ ዝጻንዖም 
ዓማዊል፡ ብኽብረትኩም ደውሉ ናብ 711 (Washington Relay) ወይ ድማ ኢሜይል ስደዱ ናብ 
civil.rights@doh.wa.gov። 

ማዕርነት ክታበት ምምሕያሽ  

ናብ ቤት ዚምለስ ክታበት ኣገልግሎታት ናይ COVID-19 ክታበት ኣብ ዘይርከበሉ ናይ ስቴት ኸባቢታት የቐርብ እዩ።  ዕላማ ኣገልግሎት 
ማዕርነት ጥዕና ንምድንፋዕን ናይ COVID-19 ክታበት ነቶም ኣብ ታህቲ ዚተዘርዘሩ ክዀኑ ዚኽእሉ ንምርካብ ምእንቲ ይኽእል እዩ፦ 

• ካብ ቤትካ ኽትወጽእ፣ ሪቢብካ ደው ክትብል፣ ወይ ብእግርኻ ኽትከይድ ዘይትኽእል እንተ ኾይክካ።  
• ኣካላዊ ወይ ኣእምሮኣዊ ስንክልና   
• ኩነታት ኣእምሮኣዊ ጥዕና ነቲ ኽትረኽቦ እትኽእል መንገዲ ይድርቶ። 

ናብ ቤት ዚምለስ ክታበታት ኣብ ናይ ክታበት ምድረ በዳ ተባሂሉ ኣብ ዚፍለጥ ቦታታት ማዕርነት ጥዕና ኸም ዚህልወካ ኣብ ምድንፋዕ 
ይሕግዝ። ሓደ ኻብቲ እዚ ዚስዕብ ሓቂ እንተ ዀይኑ ናይ ክታበት ምድረ በዳ ይህሉ እዩ፦ 

• ናይ ክታበት ቦታታት የለዉን። 
• ክታበት ዚህቡ ኣለይቲ ኽንክን ጥዕና የለዉን። 
• ነቲ ጂኦግራፍያዊ ቦታን ነቲ ዘሎ ህዝብን ዜገልግሉ ኣቕረብቲ ሒደት እዮም  

ኣብዚ ቦታታት እዚ ንህዝቢ ዚወሃብ ናይ ክታበት ኣገልግሎታት ኣይርከብን ወይ ንምርካብ ኣጸጋሚ ኪኸውን ይኽእል እዩ።  ናብ ቤት 
ዚምለስ ክታበት ኣገልግሎታት ኣብ ጂኦግራፍያውን ምሕድግ ዝበለን ቦታታት እታ ሃገር ንምብጻሕ ኣጸጋሚ ኣብ ዝዀነሉ እዋን 
መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ምርካብ ጸገም የወግድ እዩ። 

ተንቀሳቓሲ ናይ ክታበት ኣገልግሎት ንሰባት ብቐጥታ ኣብ ቤቶም ህይወት ዘድሕን ናይ ክታበት ብምሓብ ይሕግዞም እዩ። እዚ ኣገልግሎት 
እዚ ብቐጥታ ኣብቲ ልዑል ማሕበራዊ ተኣፋፊ መሐበሪ ዘለዎ ቦታታት ዘተኰረ ኢዩ፣ እዚ ኸኣ ናይ ጥዕና ምጕዳል ክእለት ከም ዘሎ 
ዝሕብር ኢዩ።  ሰባት ኣብ ግዝኣት ዋሽንግተን ኣበይ ከም ዚነብሩ ብዘየገድስ በቲ መጽናዕቲ ኣቢሎም ክታበት ኪሓትቱ ይኽእሉ እዮም። 

ካብ COVID-19 ክታበት ወጻኢ ኣብ ቤት ዚወሓብ ካልእ ኣገልግሎት ኣሎዶ? 

ኣብዚ ህዚ እዋን፣ ጕጅለታት ኣለይቲ ሕሙማት ናይ COVID-19 ክታበት ጥራይ እየን ኬማልኣ ዚኽእላ።  ኣብዚ እዋን እዚ ክትክስን 
ኢንፍሉወንዛ ዀነ ኸም ደም ቤተ ምከራ ዝኣመሰለ ኻልእ ኣገልግሎት ኣይርከብን እዩ።  

ነቶም ካብ COVID-19 ናብ ሆስፒታል ኪኣትዉ ዝለኣለ ስግዓት ንዘለዎም ሰባት ዚኽእሉ ሰባት ናይ ጥዕና ማዕከን ንምድንፋዕ ብሞባይል 
ዚንቀሳቐስ ጕጅለ ኣገልግሎት ኪርከብ ይከኣል እዩ።  በጃኹም ነቲ ሎሚ ናይ COVID-19 ክታበት ንዜድልዮ ኽትረኽቦ ትክዕል ሰብ 
እተገብረ መጽናዕቲ ኽትውድእዎ ሕሰቡ።  

ሕቶ ምስ ኣቕረብኩ እንታይ እየ ኽጽበ ዝኽእል? 

እቲ DOH ሕቶታት ሰሙናዊ ፎርም ይእክብ እሞ ወፍርን ስጕምትን ንምርካብ ናብቲ ናይቲ ኸባቢ ምምሕዳር ጥዕና ይሰድዶ እዩ።  እቶም 
ኣብቲ ኸባቢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ቤት ጽሕፈት ጥዕና ናብታ ተንቀሳቓሲት ጕጅለ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኪበጽሑ እዮም። ኣብቲ 
ኸባቢ ዘለዉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ነቲ ናብ ቤቶም ዚምለሱሉ ክታበት ኬተሓባብሩ እንተ ዘይክኢሎም፣ ንምድጋፍ ድማ ምስ DOH 
ኺተሓባበሩ እዮም።  

ንዝዀነ ይኹን ትርጕም ዜድሊ ነገራት ንምድጋፍ ኣብ ርሑቕ ቦታታት ቋንቋ ሓገዝ ክርከብ ይኸኣል እዩ።  ኣብቲ ኸባቢ ዚርከብ ቤት 
ጽሕፈት ጥዕና ኺሕግዞ እንተ ዘይክኢሉ፣ እቲ ቤት ጽሕፈት ካብ DOH ሓገዝ ክሓትት ይክእል ይዩ። እቲ ተንቀሳቓሲ ጕጅለ ክታበት ምስቲ 
ዝሓተተ ሰብ ኣብ ገዝኡ ብናጻ ዚቐርብ ኣገልግሎት ክታበት COVID-19 ንምምዳብ መሰረት ክትንክፍ እዩ። 

 


