
ክታበት ኮቪድ-19 
ንደቂ 5 -11 ዓመት ዕድሜኦም 

ምስ ሰራሕተኛ ክትዛረቡ እንትደለኹም ኣብ ቁ. ተሌ. 519-514-1499 ደውሉ።  ምሉእ ሰሙን ናይ 24 ሰዓታት 
ብኻብ 200 ዝበዝሑ  ኣገልግሎት ቋንቋታት ኣለዉና። 

 ናይ ምስማዕ ጸገም አንተልኩም፡ ኣብ 5195754680 ክትድውሉ ትኽአሉ። 
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ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ይሰርሕ? 

• ክታበት፡ ንናይ ደቅኹም ሰብነት፡ ነቲ ቫይረስ ኣለሊዩ/ረኺቡ ክቃለሶን ከጥቅዖን የምህሮ

• ክታበት፡ ንደቅኹም ከይሓሙ፣ ኣብ ሆስፒታል ከይድቅሱን ንኸይሞቱን የከላኸለሎም

• ክታበት፡ ነቲ ቫይረስ፡ ኣብ ካልኦት ምአንቲ ከይላባዕ፡ ደው የብሎ።

ክታበት ኮቪድ-19፡ ዘተኣማምን ክታበትዶ ኢዩ? 

• እዚ ክታበዚት፡ ብናይ ካናዳ ሚኒስትሪ ጥዕና ዝተፈቕደ ኢዩ

• እዚ ክታበትዚ፡ ዘተኣማምንን፡ ውጺኢታውን ኢዩ

• እዚ ክታበትዚ፡ ንደቅኹም ናይ ኮቪድ ቫይረስ ኣየምጻኣሎምን ኢዩ

አዚ ካታበትዚ፡ ንደቅኹም እንታይ ይሕግዞም? 

• እዚ ክታበትዚ፡ ንደቅኹም ከም ቀደሞም ኣብ ቤት ትመህርቲ ክመሃሩን፡ ዝፈትዎ ኩሉ ክገብሩን ይሕግዘም። እዚ ማለት፡ ንናይ
ደቅኹም ኣካላውን ኣእምሮኣውን ጥዕና ይሕግዝ ማለትዩ

• እዚ ክታበትዚ፡ ንደቅኹምን፣ ንስድራ ቤቶምን፡ ንማሕበረሰቦምን፡ ካብ ምልካፍ ይሕልዎም ማለትዩ

እዚ ክታበትዚ፡ እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ? 
ገሊኦም ቆልዑ፡ ካብምዞም ዝስዕቡ ሳዕቤናት፡ ከርአዮ ይኽአሉ ኢዮም። 

o ኣብቲ ናይ መርፍአ ቦታ ቃንዝ ክገብረሎምን፡ ክቐይሕን ወይ ክሓብጥ ይኽአል
o ሕማም ርአሲ ከምጽአ ይኽአል
o ናይ ድኻም ስምዒት ከምጽአ ይኸእል
o ቃንዛ ናይ ቀላጽምን መሓውርን ከምጽአ ይኽአል
o ረስኒ ክገብር ወይ ቁሩ-ቑሪ ከብል ይኽአል

እዚ ክታበትዚ፡ ንደቀይ ናይ ዘይምውላድ ሳዕቤን የምጽኣሎምዶ? 

• አዚ ክታበትዚ፡ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ምውላድ ዓቕሚ፡ ኣይትንክፍን/ኣየጉድልን ኢዩ

• አዚ ክታበትዚ፡ ናይ ዝኾነ ሰብ ዘርኢ ወይ ዲ. ኤን. ኤ.(DNA)፡ ኣይትንክፍን/ኣይጎድአን ኢዩ

ደቀይ ብኮቪድ-19 ተለኺፎም እንተዀይኖም፡ እዚ ክታበትዚ የድልዮምዶ ኢዩ? 

• እወ። ናይ ተፈጥሮ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎም ሰባትውን፡ ክኽተቡ የድልዮም

• እዚ ክታበትዚ፡ ንኮቪድ-19 ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ብዝያዳዩ ዘበርትዖ

ክታበት 
ዘተኣምምንን፡ 
ውጽኢታውን 
ኢዩ። 

are safe and
effective.

ምኽታብ ማለት፡ ኣንጻር ኮቪድ-19 ተወሳኺ መከላኸሊ ምድራብ ማለትዩ 

TIGRINYA
FAQ Children 
Ages 5 to 11



 

  

ክታበት ኮቪድ-19 
ንደቂ 5 -11 ዓመት ዕድሜኦም 
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ደቂ 11 ዓመት፡ ናይ ቆልዑ ዓቐን ክታበት ድዮ ክወሃቦም ዘለዎ? ናይ ዓበይቲ ዓቐን ክታበት ክወሃቦም ምአንቲ፡ ክሳብ ደቂ 12 ዓመት ዝኾኑ 
ክጸበዩዶ ኣለዎም? 

• ደቂ 11 ዓመት፡ ምአንቲ ብቕልጡፍ ካብ ምልካፍ ክሕለዉ፡ ናይ ቆልዑት ዓቐን ክታበት ክወሃቦም ኣለዎ 
 

ግዙፍ/ሮጒድ  ሰብነት ዘለዎ ቖልዓኸ፡ ናይ ዓበይቲ ዓቐን ክታበትዶ ክረክብ ኣለዎ? 

• ክታበት ብዕድመ እምበር፡ ብግዝፊ/ሩጉዲ ሰብነት አይኮነን ዝዕቀን 
 

ደቀይ ናይ ጉንፋዕ/ኢንፍሉወንዛ ክታበት መዓስ ክረኽቡ ኣለዎም? 

• አንተተኻኢሉ፡ 14 መዓልቲ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ክረኽቡ ኣለዎ 

• ክታበት ጉንፋዕ/ኢንፍሉወንዛ፡ ኣብ ውሽቲ 14 መዓልቲውን ክወሃብ ይከኣል ኢዩ። ግናኸ፡ ኣየናይ ክታበት ሳዕቤን ከምዘምጸአ ክፍለጥ 
ኣይከኣልን ይኸወን። 

 
ንደቀይ ንኽታበት ክቕርቦም ምአንቲ፡ ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ ክረክብ እኽአል? 

• ኣብ ሲክ ኪድስ ካርድ (SickKids CARD System) ማዕከል ሓበሬታ/ትምህርቲ ብምኻድ፡ www.Aboutkidshealth.ca/card 

• ወይ ኣብ ማዕከል ሲክ ኪድስ፡ ምስ ሓኪም ብቐጥታ ምዝራብ። ቆጸራ ንምሓዝ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ክትከዱ ትኽአሉ፡  
www.sickkids.ca/vaccineconsult 

 
ንደቀይ ኣበይ ክኽትቦም አኽአል? 

• ኣብ ሓደ ካብ ክሊኒካትና ቆጸራ ንምሓዝ፡ ኣብ 

www.regionofwaterloo.ca/getavaccine ብምኻድ ወይ ኲ.-ኣር ኮድ (QR code)    
ክትጥቀሙ ትኽአሉ 

• ኣብ ካልኦት ቤት መሸጣ መድኃኒትውን (ፋርማቺያ) ከተኽትብዎም ትኽአሉ ኢኹም 

• ሓደ ሓደ ናይ ፋሚሊ ዶክቶራትውን፡ ንዓመዊሎም ናይ ክታበት ኣገልግሎት ይህቡ ኣለው  

 
ንደቀይ፡ ብኮቪድ-19 ከይልከፉ፡ እንታይ ክገብር ኣሎኒ? 

• መጀመርያ ንደቅኹም ከምዝኽተቡ ግበሩ 

• ካብ ክፍሊ ሕዝባዊ ክንክን ጥዕና ንዝወሃበ ምኽሪ ተኸተሉ። ብተወሳኺ፡ ደቅኹም፡ 
o ኩልግዜ ኣአዳዎም ክሕጸቡ ኣለዎም 
o ብዝከኣል መመጠን፡ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ክሕልዉ ኣለዎም 
o ኣብ ወሽጢ ገዛ (መአከቢ ወይ ናይ ዕዳጋ ቦታታት)፡ ናይ ገጽ መሸፈሊ (ማስኬራ) ክገብሩ ኣለዎም 
o ካብ ብዙሕ ሰብ ዝተኣከበሉ ቦታታት፡ ክርሕቁ ኣለዎም 
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