ደህና ይቆዩ ፣ ጤናማ ይሁኑ ፣
ክትባት ይውሰዱ!
በ ኮቪድ-19 ወቅት ስለ ክትባቶች ወቅታዊ መረጃ በመከታተል
የልጅዎን ደህንነት ይጠብቁ፡፡ ክሊኒኮች ልጅዎ አስፈላጊ የሆኑ
ክትባቶችን ደህንነቱን በጠበቀ ሁኔታ እንዲያገኝ/እንድታገኝ
ሲባል ለውጦችን አድርገዋል፡፡
የኮቪድ-19 ክትባት እሰካሁን ባይገኝም፤ መልካሙ ዜና ግን ክትባቶች
ልጆችን ከ 14 ሌሎች ከባድ በሽታዎች ሊከላከሉ መቻላቸው ነው፡፡
ክትባቶችን ዘግይቶ መውሰድ ወይም ሳይወስዱ መቅረት ልጅዎን ፣
ቤተሰብዎን እና ማህበረሰብዎን ለእነዚህ በሽታዎች ተጋላጭ ሊያደርጋቸው
ይችላል፡፡ ልጆችን በሰዓቱ መከተብ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ አይነተኛ
መንገድ ነው፡፡
ልጅዎ ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ ስለሚያስፈልጉት ክትባቶች ከልጅዎ ሀኪም ፣
ነርስ ወይም ክሊኒክ ጋር ይነጋገሩ እና ሊጎበኙ ሲመጡ የቤተሰብዎን ደህንነት
ለመጠበቅ ስለ ክሊኒኩ የደህንነት እርምጃዎች ይጠይቁ፡፡
የድርሻዎን ይወጡ: ደህና ይቆዩ ፣ ጤናማ ይሁኑ ፣ ክትባት ይውሰዱ!

ጠቃሚ መረጃዎች
•

ዶክተር ወይም ክሊኒክ ወይም ሌሎች የህክምና አገልግሎቶችን
ለማግኘት እገዛ ይፈልጋሉ? የ ‘Help Me Grow Washington
Hotline’ ስልክ ቁጥር 1-800-322-2588 ላይ ይደውሉ፡፡

•

ልጅዎ ተገቢውን ክትባት ማግኘቱን/ቷን እርግጠኛ አይደሉም? የክትባት
ሪከርዳቸውን በነፃ በ https://wa.myir.net ላይ ያግኙ።

•

በ ኮቪድ-19 ወቅት ስለ ክትባቶቹ ተጨማሪ መረጃ እና ምንጮችን
ለማግኘት immunitycommunitywa.org ን ይጎብኙ፡፡

ክሊኒኩ ውጭ ሆነን
“ከሕክምና
በስልክ ካረጋገጠን በኃላ በቀጥታ

እኛ ከወጣን በኋላ ወደ ተፀዳ ክፍል
ተወሰድን፡፡ ቢሮው ደህንነታችንን
ለመጠበቅ የወሰዳቸውን
እርምጃዎች ሁሉ መመልከት እጅግ
አበረታች ነበር፡፡

”

– የ 14-ወር-እድሜ-ህፃን እናት

ደህና ይቆዩ ፣ ጤናማ ይሁኑ ፣
ክትባት ይውሰዱ!
በ ኮቪድ-19 ወቅት ስለ ክትባቶች ወቅታዊ መረጃ በመከታተል
የልጅዎን ደህንነት ይጠብቁ፡፡ ክሊኒኮች ልጅዎ አስፈላጊ የሆኑ
ክትባቶችን ደህንነቱን በጠበቀ ሁኔታ እንዲያገኝ/እንድታገኝ
ሲባል ለውጦችን አድርገዋል፡፡
የኮቪድ-19 ክትባት እሰካሁን ባይገኝም፤ መልካሙ ዜና ግን ክትባቶች
ልጆችን ከ 14 ሌሎች ከባድ በሽታዎች ሊከላከሉ መቻላቸው ነው፡፡
ክትባቶችን ዘግይቶ መውሰድ ወይም ሳይወስዱ መቅረት ልጅዎን ፣
ቤተሰብዎን እና ማህበረሰብዎን ለእነዚህ በሽታዎች ተጋላጭ ሊያደርጋቸው
ይችላል፡፡ ልጆችን በሰዓቱ መከተብ ደህንነታቸውን ለመጠበቅ አይነተኛ
መንገድ ነው፡፡
ልጅዎ ጤናማ ሆኖ እንዲቆይ ስለሚያስፈልጉት ክትባቶች ከልጅዎ ሀኪም ፣
ነርስ ወይም ክሊኒክ ጋር ይነጋገሩ እና ሊጎበኙ ሲመጡ የቤተሰብዎን ደህንነት
ለመጠበቅ ስለ ክሊኒኩ የደህንነት እርምጃዎች ይጠይቁ፡፡
የድርሻዎን ይወጡ: ደህና ይቆዩ ፣ ጤናማ ይሁኑ ፣ ክትባት ይውሰዱ!

ጠቃሚ መረጃዎች
•

ዶክተር ወይም ክሊኒክ ወይም ሌሎች የህክምና አገልግሎቶችን
ለማግኘት እገዛ ይፈልጋሉ? የ ‘Help Me Grow Washington
Hotline’ ስልክ ቁጥር 1-800-322-2588 ላይ ይደውሉ፡፡

•

ልጅዎ ተገቢውን ክትባት ማግኘቱን/ቷን እርግጠኛ አይደሉም? የክትባት
ሪከርዳቸውን በነፃ በ https://wa.myir.net ላይ ያግኙ።

•

በ ኮቪድ-19 ወቅት ስለ ክትባቶቹ ተጨማሪ መረጃ እና ምንጮችን
ለማግኘት immunitycommunitywa.org ን ይጎብኙ፡፡

በክትባት መከላከል
“ተልእኳችን
ከሚቻልባቸው ህመሞች
ታካሚዎቻችንን መጠበቅ እና
በተመሳሳይ ሁኔታም ከ ኮቪድ19 በሽታ ደህና ሆነዉ እንዲቆዩ
ማድረግ ነዉ፡፡

”

– የ ሳዉዝ ሳውንድ ሕፃናት ሐኪም

