
የኮቪድ-19 ክትባቶች አሁን ከ 75 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሰዎች 
ይገኛሉ

• ዕድሜያቸው 75 እና ከዚያ በላይ የሆኑ ግለሰቦች አሁን ለኮቪድ-19 ክትባት 
ቀጠሮ መያዝ ይችላሉ። 

• ጣቢያዎችን ለማየት እና በኦንላይን ቀጠሮ ለመያዝ www.mass.gov/
COVIDVaccineMap ይጎበኙ።

• ክትባቱ ነፃ ስለሆነ በጭራሽ ክፍያ እንዲከፍሉ ወይም ቀጠሮ ለመያዝ የክሬድት 
ካርድ ቁጥር አይጠየቁም።

• የክትባት አቅርቦት በጣም ውስን ስለሆነ ቀጠሮ ለመያዝ ብዙ ሳምንታትን 
መጠበቅ ሊኖርብዎት ይችላል።

• ለጥያቄዎች እና ለእርዳታ በማሳቹሴትስ የኮቪድ-19 ስልክ መስመር 2-1-1 
ይደውሉ።

ወደ ቀጠሮዎ ማምጣት የሚያስፈልግዎት ነገር
• በክትባት ስርዓት ውስጥ ስምዎን ለማረጋገጥ ካለዎት ስምዎ ያለበትን 

መታወቂያ ይዘው ይምጡ።

• ካለዎት የጤና መድን ካርድዎን ይዘው ይምጡ። የጤና መድህንዎ እርስዎ 
ምንም ሳይከፍሉ እንዲከፍል ይደረጋል። ክትባቱን ለመውሰድ የመድን 
ዋስትና አያስፈልግዎትም።

• ማተም ከቻሉ የእርስዎን የማረጋገጫ ቅጽ። እርስዎ ሲደርሱ ጣቢያዎች 
የማረጋገጫ ቅጾች ሊኖራቸው ይችላሉ።

ቀጠሮ ለመያዝ ምን ያስፈልግዎታል
• ሙሉ ስምዎን፣ የትውልድ ቀንዎን፣ የኢሜይል አድራሻዎን፣ የስልክ ቁጥርዎን፣ 

የቤት አድራሻዎን ይስጡ።

• የጤና መድን መረጃ (ካርድዎን ይያዙ እንዲሁም የፖሊሲ ቁጥርዎን ያዘጋጁ)።

• ከጤና ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ተከታታይ ጥያቄዎች ይመልሱ።

• የመፍቀጃ እና የማረጋገጫ ቅጽን ያትሙ እና/ወይም ይፈርሙ።

በአካባቢው ወደሚገኙ የክትባት ጣቢያዎች ነፃ እና ደህንነቱ የተጠበቀ 
የትራንስፖርት አገልግሎት

• የሶመርቪል-ካምብሪጅ (Somerville-Cambridge) የአረጋውያን 
አገልግሎቶች (SCES) ዕድሜያቸው 75+ ለሆኑ ለአካባቢው ጎልማሶች 
በአቅራቢያ ወደሚገኘው የኮቪድ-19 ክትባት ጣቢያዎች ነፃ ትራንስፖርት 
ይሰጣል።

• ስለ SCES ክትባት የትራንስፖርት ፕሮግራም የበለጠ መረጃ ለማግኘት፣ 
ወይም ለ ጉዞ ለመመዝገብ ለ SCES በ 617-628-2601 ይደውሉ ወይም 
በ info@eldercare.org ኢሜይል ይላኩ።

እራስዎን አጭበርባሪዎች ይጠብቁ

የካምብሪጅ ነዋሪዎችን ሰለባ ያደረጉ ማናቸውም ከክትባት ጋር የተያያዙ 
ማጭበርበሮችን ባናውቅም አጭበርባሪዎች በአገሪቱ ውስጥ የውሸት የኮቪድ-
19 ክትባት ቀጠሮ ማስያዣ ገንዘብ ስለመውሰዳቸው ዘገባዎች አሉ። 

እባክዎን ያስታውሱ፡

• እርስዎ ክትባቱን ለማግኘት ስምዎን በዝርዝር ውስጥ ለማስገባት መክፈል 
አይችሉም ። 

• እርስዎ ክትባቱን ቀደም ብለው ለማግኘት መክፈል አይችሉም ።

• አንድ ሰው ስለ ክትባቱ ቢደውልልዎት፣ ቢጽፍልዎት ወይም በኢሜይል 
ቢልክልዎት እና የማህበራዊ ዋስትና ቁጥርዎን፣ የባንክ ሂሳብዎን ወይም 
የክሬድት ካርድ ቁጥሮችዎን ቢጠይቅዎት ያ ማጭበርበር ነው።

በአሁኑ ጊዜ የሚገኙ ሁሉም የኮቪድ-19 ክትባቶች ኮቪድ-19 ን 
ለመከላከል ደህንነታቸው የተጠበቀ እና በጣም ውጤታማ እንደሆኑ 
ተረጋግጧል።

ለጥያቄዎች እና ለአዳዲስ መረጃዎች፣ ለካምብሪጅ ከተማ 
(City of Cambridge) ክትባት የመረጃ መስመር 
ይደውሉ: 617-349-9789


