
     የኮቪድ-19 ክትባትማበረታቻ የቀን መቁጠሪያ  

 

 

 ብቁ የሆኑ ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ለመከተብ $100 ማግኘት ይችላሉ። 

 ነዋሪዎች አንድ ነጠላ የJ&J ክትባት ሲያገኙ ወይም ሁለተኛ የPfizer ወይም Moderna ክትባት በሚቀበሉበት ጊዜ ብቁ ናቸው።  

ከእነዚህ  PDPH ኮቪድ-19 ክትባት ተሳታፊ ክሊኒኮች ወደ አንዱ በመሄድ ማበረታቻዎን በ1-2 ቀናት ውስጥ በኢሜል ወይም በ10-14 
ቀናት ውስጥ በፖስታ ለመቀበል ይመዝገቡ  

መረሃግብሩ ፌብሯሪ 16 ጀምሮ  ለ 6 ሳምንታት የሚቀጥል ይሆናል። 

        *ማበረታቻዎች በተሳታፊ ክሊኒኮች ብቻ* * በጣቢያው ላይ ምንም ገንዘብ ወይም ካርዶች የሉም* 

• ኢንሹራንስ እና መታወቂያ አያስፈልግም. 

o  የግል መረጃ ለሕዝብ ጤና ጉዳይ ጥቅም ብቻ ላይ እንዲውል ነው የተፈቀደው።  

• 2 ነፃ የSEPTA ማለፊያዎች በጣቢያው ላይ ይገኛሉ። 

• የቋንቋ መስመር ትርጓሜ ለሁሉም ቋንቋዎች ይገኛል። 

 Pfizer (ዕድሜው 5+)፣ Moderna እና Johnson & Johnson (ዕድሜያቸው 18+) ክትባት ቀርቧል 

  

 አካባቢ  አድራሻ ቀናት ጊዜያት 

Belfield Rec Center 
2109 W Chew መንገድ 

19138 

እለተ ሃሙስ 

ፌብሯሪ 24  

ማርች3 , 10  17  24  31  

ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 

Boost CDC 
6010 Lansdowne መንገድ 

19151 

እለተ ሃሙስ 

ማርች3 , 10 , 17 , 24 , 31  
ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት  

Brand New Life Christian 

Center 
6301 Germantown መንገድ 

19144 

እለተ ቅዳሜ 

ፌብሯሪ 26 ኛ 

ማርች 19 ኛ 

ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 

Christy Rec Center 
728 S 55th መንገድ  

19143 

እለተ ማክሰኞ 

ፌብሯሪ 22  

ማርች  1 , 8 , 15 , 22 , 29  

ከ ቀኑ 7 ሰአት እስከ 

ምሽቱ 12 ሰአት 

Community Academy 
1100 E Erie መንገድ  

19124 

እለተ ቅዳሜ 

ማርች5 , 26  
ከጠዋቱ በ 4 ሰአት 

እስክ ከሰአት 10 ሰአት 

Grand Yesha Ballroom  
2308 2308 Snyder መንገድ 

19145 
ማርች15 , 21  

ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 

Global Leadership 

Academy 

4601 W Girard ጎዳና፣ 

19131 

እለተ ቅዳሜ 

ፌብሯሪ 19ኛ 
ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 

MLK Older Adult Center 
2100 Cecil B Moore መንገድ 

19121 

እለተ አርብ 

ማርች4 , 25  

ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 

Salvation Army 
55ትኛው እና ገበያ  

19139 

እለተ አርብ 

ፌብሯሪ18 , 25  

ማርች11 , 18  

ከቀኑ 6 ሰአት እስከ 

ምሽቱ 12 ሰአት 

Simpson Rec Center 
1010 Arrott ጎዳና  

19124 

እለተ ሰኛ 

ፌብሯሪ 28  
ከቀኑ 6 ሰአት እስከ 

ረፋዱ 11፡30 

Waterview Rec Center 
5826 McMahon 

ጎዳና19144 

ፌብሯሪ16 , 23  

ማርች2  9  30    
ከጠዋቱ 4 ሰአት እስክ 

ከሰአት 10 ሰአት 



        የኮቪድ-19 ክትባት ማበረታቻ መረሃግብር  

 

የኮቪድ-19 ክትባት ማበረታቻ መረሃግብር ምንድነው?  

• ብቁ የሆኑ ነዋሪዎች ሙሉ በሙሉ ለመከተብ $100 ለማግኘት መመዝገብ ይችላሉ።  
o  ነዋሪዎች አንድ ነጠላ የJ&J ወይም ሁለተኛ የPfizer ወይም Moderna  መጠን ክትባት በሚቀበሉበት ጊዜ ብቁ ናቸው።  
o ተጨማሪ መረጃ በ፡ http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive 

በተከተቡበት ቀን $100 አይቀበሉም እናም በጣቢያው ላይ ምንም ገንዘብ ወይም ካርዶች የሉም። 

ለማበረታቻው ብቁ ናቸው ለማበረታቻው ብቁ አይደሉም 

የመጀመሪያውን መጠን የJ&J መቀበል  

 

ሁለተኛውን መጠን የPfizer ወይም 

Moderna ክትባት መቀበል 
የመጀመሪያ ክትባትዎን የሚያሳይ መረጃ ይዘው ይምጡ 
ወይም ደግሞ በፊሊ ከሆነ የተከተቡት መዝገብዎን 
መመልከት እንችላለን  

የመጀመሪያውን መጠን የPfizer ወይም Moderna ክትባት መቀበል 

የPfizer ወይም Moderna ማጠናከሪያ መጠን ከትባት መቀበል 

እድሜዎ ከ18 ነው እናም ወላጅ ወይም አሳዳጊ አብርዎት የለም 

የፊላዶልፊያ ነዋሪ አይደሉም 
*ስምዎ እና የፊላዶልፊያ አድራሻዎ ያለው ፓስታ በቂ ነው  

የከተማ ሰራተኛ ኖት 

 

11 አመት እና ከዛ በላይ ያሉ ልጆች በራሳቸው ክትባት ለመውሰድ መስማማት ይችላሉ ማበረታቻውን ማግኘት ይችላሉ?  

• አዎን፣ ከ 5፟7 እድሜ ክልል ውስጥ ያሉ ልጆች ማበረታቻውን መቀበል ይችላሉ ነገር ግን ወላጅ ወይም አሳዳጊ አብሯቸው ሊኖር 
ይገባል  

በፊላደልፊያ ውስጥ  ክትባት በሚሰጥበት በማንኛውም ቦታ ማበረታቻውን ማግኘት እችላለሁ? 

• በሚያሳዝን ሁኔታ የተመደበው ገንዘብ ገደብ አለው ማበረታቻ የሚሰጠው ከእዚ ገጽ ጀርባ ላይ ባሉት ጣቢያዎች እና በ 

http://bit.ly/fullyvaccinatedincentive ብቻ ነው 

ለምንድነው PDPH  ሰዎች እንዲከተቡ ገንዘብ  እያቀረበ ያለው እና ለምንደን ነው ማበረታቻው የመጀመሪያ መጠን የ 2፟መጠን ክትባት 

ለሚወስዱ ሰዎች ያልቀረበው? 

• አብዛኞች ፊላዴልፊያውያን የመጀመሪያውን መጠን ወስደዋል። በቢዙ ምክኛቶች ፤ ሁሉም ሰውሙሉ በሙሉ አልተከተበም።  

• በፊላዴልፊያ፤ ሙሉ በሙሉ ያልተከተቡ ሰዎቸ አሁንም በኮቪድ-19 የመታመም፣ በኮቪድ-19 ሆስፒታል የመግባት ወይም ደግሞ 
ቫይረሱን ወደ ሌሎች የማስተላለፍ እድላቸው ከፍተኛ ነው። 

• ሰዎች የሚቀጥለውን እርምጃ በመውሰድ ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ ማበረታታት እንፈልጋለን 

ስለዚህ ክትባት አንድ አንደ የደህንነት ስጋቶች እያሉ የ J&Jን ክትባት ለምንድነው የሚያቀርቡት?  

• J&J ከኮቪድ-19 በቂ የሆን ከለላ ይሰጣል ሁለት መጠን (Pfizer or Moderna) ክትባቶችን ለመውሰድ ላልቻሉ ወይም ላልፈለጉ 
ነው እየተሰጠ ያለው። 

ሙሉ በሙሉ ክትባቱን የወሰዱ ሰዎችስ ፤ እነሱም $100 ያገኛሉ? 

• ወረርሽኙ ባለበት በዚህ ወቅት፤በአካባቢያችን ያሉ ሰዎችን በተሻለ መንገድ ለመጠበቅ እና ወደ ወረርሺኙ  ማለቂያ የምንቃረበው 
የበለጠ ሰዎች ሙሉ በሙሉ እንዲከተቡ በማድረግ ነው።  

o ለዚያም ነው ማበረታቻው የሚሰጠው የJ&J ወይም የ(Pfizer or Moderna) ሁለተኛ መጠን ለሚወስዱ ሰዎች ብቻ 
ነው።   


