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ማጠናከሪያው የእርስዎን የበሽታ መከላክል የሚያሻሽል (የሚያጠናክር) ተጨማሪ የክትባት ዶዝ ነው። 

የመጀመሪያውን የማጠናከሪያ ዶዝ የሚከተሉት ሰዎች ያገኛሉ፦ 

o ቢያንስ ከ 5 ወራት በፊት 2ኛውን የ Pfizer ዶዝ የወሰዱ ከ 12 አመት በላይ የሆናቸው 

ማንኛቸውም ሰዎች።  

o ቢያንስ ከ 5 ወራት በፊት 2ኛውን የ Moderna ዶዝ የወሰዱ ከ 18 አመት በላይ የሆናቸው 

ማንኛቸውም ሰዎች።  

o ቢያንስ ከ 2 ወራት በፊት የ J&J ን ዶዝ የወሰዱ ከ 18 አመት በላይ የሆናቸው ማንኛቸውም 

ሰው። 

የሁለተኛውን የማጠናከሪያ ዶዝ የሚከተሉት ሰዎች ያገኛሉ፦ 

o ቢያንስ ከ 4 ወራት በፊት 1ኛ የማጠናከሪያ ዶዛቸውን የወሰዱ ከ 50 አመት በላይ የሆናቸው 

ማንኛቸውም ሰዎች።  

o ቢያንስ ከ 4 ወራት በፊት 1ኛ የማጠናከሪያ ዶዛቸውን የወሰዱ እንዲሁም ደካማ በሽታ 

የመከላከል አቅም ያላቸው ከ 12 አመት በላይ የሆናቸው ማንኛቸውም ሰዎች። 

 

• የማጠናከሪያዎች መኖር ክትባቶቹ አይሰሩም ማለት ነው?  

o በጊዜ ሂደት የተወሰኑ ክትባቶች፣ እንደ የቴታነስ ክትባት የመሳሰሉ፣ ጥንካሪያቸውን እንደሚያጡ 

የሚጠበቅ ነው እንዲሁም የተወሰኑት፣ የፍሉ ክትባትን የመሳሰሉ፣ ደግሞ መደበኛ ዶዝ እንዲፈልጉ 

ተደርገው የተሰሩ ናቸው።  

o ከ COVID-19 መጠበቃችንን ለመቀጠል ሁላችንም የማጠናክሪያ ዶዝ ያስፈልገናል። 

• በቂ ሰዎች ክትባቱን አልወሰዱምን? 

o ሁሉም ሰው በ COVID-19 የመታመም ወይም የመሞት ዕድል አለው፣ ነገር ግን በዕድሜ የገፉ 

አዋቂዎች እንዲሁም የተወሰኑ የጤና ህመሞች ያለባቸው ሰዎች ከፍተኛ ዕድል አላቸው። 

ማጠናከሪያው በ COVID-19 ከመታመም ይጠብቅዎታል እንዲሁም ቫይረሱን ወደ ሌሎች 

ከማስተላለፍ ሊጠብቅዎ ይችላል።  

▪ COVID-19 ን ሊያስተላልፉበት የሚችሉት ሰው ቫይረሱን መቋቋም የማይችል ሊሆን ይችላል 

እንዲሁም በከባድ ህመም ሊያዝ ወይም ሆስፒታል ውስጥ ሊገባ ይችላል። 

o ወረርሺኙ አላለቀም ስለዚህ በ COVID-19 የተያዙ ሰዎች ቁጥር እንደገና ሊያሻቅብ ይችላል። 

• በ COVID-19 ታምሜ ነበር። አሁንም ማጠናከሪያ መውሰድ አለብኝ?  

o አዎ፣ ከአንድ ጊዜ በላይ በ COVID-19 ሊያዙ ይችላሉ እንዲሁም በ COVID-19 ታመው ካገገሙ 

በኋላ ከቫይረሱ ለምን ያክል ጊዜ እንደሚጠበቁ ባለሙያዎች እስካሁን አላወቁም።  

• የ COVID-19 ክትባት ወይም ማጠናከሪያ ዶዝ የት ላገኝ እችላለሁ?  
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o ማጠናከሪያዎች የ COVID-19 ክትባት በሚሰጥበት ማንኛውም ቦታ ይገኛሉ።  

o www.vaccines.gov ን ወይም www.phila.gov/vaccine ን ይጎብኙ ወይም በ (215) 685-5488 

ይደውሉ። 

o ወደ ክሊኒክ ለመሄድ የሚቸገሩ ከሆነ፣ ለእርስዎ እና ለተንከባካቢዎ በ የቤት ውስጥ የክትባት 

ፕሮግራም ይመዝገቡ፦ https://bit.ly/homeboundvaccinephl 

• ክሊኒኮችዎ ተደራሽ ናቸው? እንግሊዘኛ የማልናገር ወይም መጓጓዣ የሚያስፈልገኝ ከሆንኩስ? 

o ሁሉም የ PDPH የክትባት ክሊኒኮች የስልክ የትርጉም አገልግሎት አላቸው፣ ተደራሽ ናቸው እንዲሁም 

የቤት ለቤት መጓጓዣ አገልግሎት አላቸው። https://bit.ly/KnowB4Ugo ን ይጎብኙ ወይም በ (215) 

586-3006 ይደውሉ። 

• ምትክ የ COVID-19 የክትባት ካርድ እንዴት ላገኝ እችላለሁ?  

o እንደ የክትባት ካርድ ሊያገለግል የሚችል የክትባት ካርድዎን ቅጂ ይጠይቁ።  

o https://bit.ly/LostVaxCardPHL ን ይጎብኙ ወይም በ (215) 685-5488 ይደውሉ፣ ለአስተርጓሚ 

#5 ን ይጫኑ። 
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