King County
ናይ ክታበት
መረጋገጺ
መአዘዚ
መሳርሒ
ናይ ኢንግሊሽ ትርጉም

እዚ Seattle Metropolitan Chamber of Commerce (ብ ናይ ከተማ ስያትል ቤት ምኽሪ ንግዲ እዩ ተዳልዩ)

1. ነዞም ሕግታት ፍለጥዎም
2. ቅቡላት መረጋገጺ ናይ ክታበትን መርመራን
3. ናይ ትግባረ መደብ ግበር
4. ምስ ሰራሕተኛታትን ዓማዊልን ምዝርራብ
5. ንድፊ
6. ምልክት
7. ምርካብ ጸጋታት
8. ዝደጋገሙ ሕቶታት
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ነዞም ሕግታት ፍለጥዎም

3

ኣብ’ዚ ብምጥዋቕ ነቲ ወግዓዊ ናይ King County Health Order
(ኪንግ ካውንቲ ናይ ጥዕና ትእዛዝ) ኣንብብዎ ትእዛዝ ብእንግሊዝኛ
ጥራይ እዩ ጹማቕ ኣብ ታሕቲ ተዳልዩ ኣሎ።
መዓስ እዩ ዝጅምር፡
ጥቅምቲ 25፡ 2021። ትሕቲ 12 ኮፍ መበሊ ዘለወን ናይ ውሽጢ ኣብያተ መግቢ፡ ባራትን
ታቨርንስ/ኣብያተ መግብን መስተን ድማ ኣብ ታሕሳስ 6፡ 2021 ይጅምራ።

ንመን እዩ ዝምልከት፡
12 ዝዕድሚኦም ሰባትን ልዕሊኡን። ኣድልዎ ቅቡል ኣይኮነን ዋኒነ ትካላት
ኣብ ዓሌት፡ መበቆል ሃገር፡ ሃይማኖት፡ ጾታዊ ርዲኢት፡ ጾታ፡ ስንክልና ወይ ዕድመ ምርኩስ ዝገበረ ጥቡቕ
ምቁጽጻር መረጋገጺ ክታበት ኣይግብራን።

መዓስ እዩ ዝውዳእ

እዚ ምሉእ ትእዛዝ ድማ ቀዋሚ ኣይኮነን ክኸውን። ካብ ሽዱሽተ ወርሒ ዝሓልፍ ኣይኮነን
ካብ ጥቅምቲ 25፡ 2021፡ እቲ መምርሒ ድማ ኣብ ናይ መጻኢ ናይ ምልባዕ ኩነታት ሙርኩስ ጌሩ
ክናዋሕ ዝኽእል እንተኾይኑ ክረአ እዩ።

ኣበይ እዩ ዝምልከት

ናይ ውሽጢ ኣብያተ መግቢ፡ ባራትን ምስ ዋይን/ነቢት፡ ቢራን ክፍልታት ክፍልታት ኣልኮላዊ
መስተን
ናይ ስነጥበብን ምዝንጋዕን ቦታታት
ጂማት/ምውስዋስ ኣካላት እንከላይ ስቱድዮታት ከም ዮጋ፡ ምስዕሳዕን ማርሻል ኣርትስ ልዕሊ
500 ሰባት ዘለዎ ናይ ግዳም ንጥፈታት እንከላይ ስፖርታዊ ንጥፈታት፡ ኮንሰርትታትን
ምርኢታትን
ንናይ ግላዊ ምትእኽኻባት ዝተኻረዩ ናይ ውሽጢ ገዛ ንጥፈታት፡ ከም መርዓታትን
ፓርቲታትን፡ እዚኣቶም ድማ ኣብ ነዚ ትእዛዝ ዝግዛእ ትካል ዝካየዱ ከም ቤት መግቢ፡ ቦታ
ሙዚቃ፡ ወይ ናይ ምዝንጋዕ ቦታታት
ናይ ቦውሊንግ ቦታ
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መረጋገጺ ክታበት ወይ ናጻ መርመራ/ነጋቲቭ ኣበይ እዩ ዘድሊ?
ቦታ (እዚ ናይ መወዳእታ ዝርዝር ኣይኮነን)
ባራትን ኣብያተ መግብን ምስ ናይ ውሽጢ
መመገቢ

ናይ ፊልም ቲያትራት፡ ጂማት፡ ናይ ውሽጢ ናይ ምውስዋስ ኣካላት ቦታታት፡ ናይ
ውሽጢ ገዛ ናይ ኣርት ዝግበረሉ ቦታታት፡ ናይ ውሽጢ ገ ዛኣኼባታት ወይ
ኮንፈረንሳት

የድሊ

ኣየድልን

X
X

ናይ ውሽጢ ገዛ ናይ መዘናግዒ ቦታታት (ከም ናይ ቦውሊን ቦታ፡ ናይ መዘናግዒ
ማእከላት ናይ ገይም፡ ናይ ውሽጢ ገዛ ናይ ኩዑሶ እግሪ ቦታታት ወዘተ።)

X

ናይ ግዳም ስፖርትታት ወይ ናይ ምዝንጋዕ ኣጋጣሚታት ካብ 500 ሰባት ንላዕሊ

X

ብሕታዊ ንጥፈታት፡ መርዓንናብ ዋኒናት ዝካየድ
ፓርቲታት (ከም ናይ መርዓ ቦታ፡ ቤት መግቢ፡ ወይ
ናይ ሙዚቃ ቦታ)

ኣዝዩ ተመራጺ ግን ኣድላዪ
ኣይኮነን

X

ግላዊ ንጥፈታት፡ መርዓታትን ኣብ ናይ ግለሰብ ገዛ ዝካየድ ፓርቲታት ወይ
ናይ እምነት ትካል

X

ናይ ግዳም መመገቢ፡ ተክ ኣወይ/ዝውሰድ፡ ናይ መግቢ ቦታታት

X

ሰራሕተኛ ወይ ናይ ቤት ትምህርቲ ካፈተርያ፡ ማእከላይ ቤት
ትምህርቲን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን

X

ናይ እምነት ትካላት

ናይ ንጽል ዱኳናት

ናይ ግዳም ናይ ጎደና መሸጣ፡ ና ለይቲ ዕዳጋ፡ ወይ ናይ ሓረስቶት ዕዳጋ

X
X
X
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ዝተሓድገ

ናይ ግዳምን ናይ ውሽጥን ናይ መንእሰያት ናይ ስፖርት ንጥፈታት ናይ መባእታ ቤት ትምህርቲ፡
ማእከላይን ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝዕድሚኡም ተሳተፍቲ ከምኡውን ንተሳተፍቲ፡ ኣብ እዋን
እዞም ኣጋጣሚታት
ናይ ግዳም ቤት መግቢታት
ካብ ቤት መግብታት፡ ታቨርናትን ባራትን እዚ ድማ ካፈታት፡ ደሊስ፡ እንዳ ቡን/ሻሂ
ናይ ውሽጢ መመገቢ ኣብ ህንጻታት፡ ቀዳማይ ኣገልግሎት መመገቢ ዘይኮነ ከም ኤርፖርት፡
ናይ ሞል ናይ መግቢ ኣጎልግሎትን ናይ ቤት ትምህርቲ ካፊተርያን
ቀብርታት
መርዓታት፡ ብዘይካ ኣብ ዝኾነ ካብ’ዞም ኣብ ላዕሊ ኣብ ናይ ውሽጢ ህዝባዊ ቦታታት ዝካየዱ።
ኮይኑግን፡ መረጋገጺ ክታበት ወይ ሰነድ ናይ ናጻ መርመራ ኮቪድ-19 ከኣ ኣዝዩ ተመራጺ እዩ።
ናይ እምነት ምትእኽኻባት፡ ብዘይካ ኣብ ዝኾነ ካብ’ዞም ኣብ ላዕሊ ኣብ ናይ ውሽጢ ህዝባዊ
ቦታታት ዝካየዱ። ኮይኑግን፡ መረጋገጺ ክታበት ወይ ሰነድ ናይ ናጻ መርመራ ኮቪድ-19 ከኣ
ኣዝዩ ተመራጺ እዩ። ብ ናይ ምርጫታት ናይ King County ዝተኸልከሉ ኣብ ዝኾነ ቦታ
ዝካየዱ ናይ መድመጺ ማእከላት፡

ሙሉእ ክታበት ወሲዱ
ሙሉእ ክታበት ወሲዱ ማለት
ሓደ ሰብ ኩሎም እቶም ዝድለዩ ዶዛት ማለት ብ Food and Drug Administration

(FDA, ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣመሪካ) -ዝተፈቕዱ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት
(ክልተ ዶዝ ናይ Moderna ወይ Pfizer-BioNTech ክታበታት፡ ወይ ሓደ ዶዝ ናይ
Johnson & Johnson ክታበት)
World Health Organization (WHO, ውድብ ጥዕና ዓለም)፡-ዝፈቐዶም ናይ ኮቪድ-19
ተኸታታሊ ክታበት፡ ከምኡድማ ካብታ ናይ መወዳእታ ዶዝ 14 ዝሓለፈ ክኸውን ኣለዎ።"
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ቅቡላት መረጋገጺ ናይ ክታበት
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ቅቡላት መረጋገጺ ናይ ክታበት

ስእሊ ናይ ካርድ ክታበት

ዝተሓትመ መዝገብ ካብ ወሃቢ ክታበት ወይ
MyIRmobile.com

ካርድ ክታበት

መዝገብ ካብ MyIRMobile.com ወይ ካልእ
ኣፕ
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ቅቡላት መረጋገጺ ናይ ናጻ
ውጺኢት መርመራ
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ቅቡላት መረጋገጺ ናይ ናጻ
ውጺኢት መርመራ
ናይ ወረቐት ወይ ዲጂታላዊ ናይ ስነዳ ፎርም
ፋርማሲ
ናይ ላባራቶሪ
መመርመሪ ኣዳላዊ
FDA ኣብዘን ዝሓለፋ 72 ሰዓታት ቅቡል ናይ PCR መርመራ
ተወሲዱ
FDA ዝፈቐዶ ኣብቲ ቦታ ዝፍጸመሉ ብ ኣዳላዊ ናይ መርመራ ዝግበር
ቅልጡፍ መርመራ

ኣሉታዊ ወይ ሕማም ከምዘየለ ዝገልጽ ናይ COVID
መርመራ ኣብ ዝሓለፋ 72 ሰዓታት
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ናይ ትግባረ መደብ ግበር

11

ነፍሲ-ወከፍ ትካል ፍልይ ብዝበለ እያ ትሰርሕ፡ ኮይኑ ግን ኣቐዲምካ
መደብ ምግባር ኣገዳሲ እዩ፡ እዚ ድማ ጽቡቕ ትግባረ ናይ’ዚ ሓድሽ
ፖሊሲ እዩ።
ዕለታትን ግዜን ርክብ ናይ ኣባላት ኣለሊ፡ ከምኡከኣ ዝኾነ ኣድላዪ
ስልጠና።
ትካልካ ብትእዛዝ ናይ King County ተማእዚዙ ከም ዘሎ
ንዓማዊል ዘርኢ ምልክት ኣንጠልጥል።
ምስ ኣባላት ብሙኻን ድማ ሰራሕተኛታት ንዓማዊል መረጋገጺ
ዝሓቱሉ እቲ ቀንዲ ግዜ ኣለልን ተዘራረብን።
እንተዳኣ እቲ ኣዳራሽ ቅልጡፍ መርመራ ይህብ ኣሎ ኮይኑ፡
ሓደ መስርሕ ኣውጽእ እሞ ነቲ መስርሕ ምስ ሰራሕተኛታት
ተዘራረበሉ።
ምስ ሰራሕተኛታት ስልጠና ኣካይድ፡ እዚ ድማ ምስ ምርግጋጽ
ክታበት፡ መርመራታት ኮቪድ-19ን ናይ ጸረ ኣድልዎ ፖሊሲታት
ንምልላይ እዩ።
ንክመጽእ ዝኽእል ምሉእ ስናርዮታት ድማ ምስ ሰራሕተኛታት ተዘራረብ
(ኣብ ናይ ስናርዮ ሰክሽን ዘሎ ሓሳባት ድማ ረአ)።
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ምስ ሰራሕተኛታት
ምዝርራብ

13

ምስልጣን ሰራሕተኛታት
ምኽንያት ናይ ፖሊሲ ለውጢ ንምክፋልን ሕቶታት ንምምላስን ናይ
ግጅለ ኣኼባ ግበር።
ናብ ኩሎም ኣባላት ጉጅለ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ልኣኽ፡ እዚ ድማ ነቲ
ናይ ትግባረ መደብ ብምዝርዛርን ጸጋታትን ምክፋልን እዩ።
ትእዛዝ ናይ King County ከምኡ ድማ ናይ ሰራሕተኛ ናይ ጸጋ
ፖስተር ኣብ ልዕል ኢሉ ዝረአ ቦታ ጠቕዕ።
ሰራሕተኛታት ሕቶታት ዝሓትሉ መገድታት ቀርብ።
King County ምስ ዓሚል ምዝርራብ ንምስላጥጥ ዝካፈል
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ምልክታት የዳሉ ኣሎ። ነፍሲወከፍ ሰራሕተኛ
ድማ እዞም ናይ ብዙሕ ቋንቋታት ምንጭታት ኣበይ ከም ዝርከቡ
ክፈልጥ ኣለዎ። ንመወከሲ ዝኸውን ድማ ሓደ ብነፍሲ ወከፍ ቋንቋ
ምጥራዝ ኣብ ግምት የእትዉ

KC Vax Verified Webinar (ብኬሲ ቫክስ ዝጸደቐ
ናይ ኢንተርነት ሰሚናር)

እዚ ወቢናር ብእንግሊዝኛ ጥራይ እዩ
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ምስ ዓማዊል ምዝርራብ

15

ንክልቲኦም ሰራሕተኛን ዓሚልን እዞም ስጉምትታት ንምንታይ ኣብ ቦቶኦም ይቕመጡ
ኣለው ክፈልጡ ኣገዳሲ እዩ። ኣብ’ዚ ኣለው ምስ ሰራሕተኝን ዓሚልን ንትካፈልዎ
ክትጥቀሙሉ ትክእሉ ተመራጺ መልእኽትታት።

ስለምንታይ
ከም ናይ ንግዲ ማሕበረሰብ፡ ንሕና ዋኒነ ትካላት ክኽፈታን ከምኡድማ ናህና ዕቤትን
ዓወትን ዘረጋግጹ ንሰራሕተኛታት፡ ዓሚል ከምኡውን ኣባላት ኮም ንምዕቃብን ንቃለስ
ኣሎና።
ምስ ናይ ቀረባ እዋን ናህሪ ናይ ኮቪድ-19 ጉዳያት ፡ King County
ንማሕበረሰብና ዘውሕስ ትእዛዝ ኣውጺኣ፡ እዚ ድማ ሰባት ኣብ ህዝባዊ
ኣጋጣሚታትን ቦታታትን ከምዝተኸትቡ መረጋገጺ ወይ ድማ ናጻ ዝብል
ናይ ኮቪድ-19 መርመራ መረጋገጺ ዝጠልብ ትእዛዝ እዩ።
King County ድማ ናይ ክታበት መረጋገጺ ግዴታ ከም መሳርሒ
ኣታኣታትዩ፡ እዚ ድማ ብደገፍ ናይ ካውንቲ መንግስቲ ንሰራሕተኛታትን
ዓማዊልን ንምውሓስ እዩ
ናህና ሓላፍነት ድማ ዋኒነ ትካላት ክኽፈታ ብምፍቃድ ንሕበረትሰብና
ብዝተኻእለ መጠን ምቕራብ ውሑስን ጥዕና ዝመለኦን ሃዋሁው እዩ፡ ናይ
ክታበት መረጋገጺ ድማ እቲ ዝበለጸ ክንገብሮ ዘሎና መሳርሒ እዩ።
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ስናርዮታት
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ናይ King County ናይ ክታበት መረጋገጺ ግዴታ ማለት ከኣ 12 ዓመት ወይ
ድማ ልዕሊኡ ዕድመ ዝገበሩ ግለ ሰባት መረጋገጺ ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ወይ
ድማ ናጻ ዝብል ናይ ኮቪድ-19 መርመራ የርእዩ። ኮይኑ ግን፡ ኣብ ዝግበኦ ከኣ
ዋኒነ ትካላት ኣማራጺታት ከቕርባ ይኽእላ እየን። ኣማራጺታት ድማ ነዚኦም
ከጠቓልል ይኽእል፡
ኣብ ግዳም ዘሎ ቦታ ኮፍ ዝብል ዓሚል
ኣብ ሕዝካ ዝኽየድ ቦታ ንዓማዊል ምስ ተመሳሳሊ
ኣማራጺታት ምትእስሳር
ናይ ግዳም ናይ ጅም ቦታ ምድላው
ንዓሚል ናብ ናይ ቪርችዋል ምኝጭታት ምምልካት
ዘክሩ፡ ዋኒነ ትካላት ናይ ዝኾነ ሰብ ስንክልና ክሓታ የብለንን ከምኡድማ ናይ ዓሚል
ዝተገልጸ ሕድገት/ናጻ ምባል ሕጋውነቱ ክምርምራ ኣይግባእን። ዋኒነ ትካላት ድማ
ንዓሚል ኣብ ዓሌት፡ ሕብሪ፡ እንዳ፡ መበቆል ሃገር፡ ቦታ ልደት፡ ጾታ፡ ዕድመ
ሃይማኖት፡ ሞያ፡ ስንክልና፡ ጾታዊ ርዲኢት፡ ጾታዊ መንነት፡ ክብደት ወይ ቁመት
ምርኩስ ዝገበረ ኣፈላላይ ክገብራ የብለንን።
ዋኒነ ትካላት ፈጺመን ምስ ምእዛዝ ዝኣበየ ተባኣሲ ወይ ዘዕገርግር ዓሚል ኣካላዊ
ጽምዱ ክፍትና የብለንን። ዋኒነ ትካላት ድማ ኣብ ታሕቲ፡ ንተኽእሎ ናይ ሓድሕድ
ተግባራት ንምግማት ዝሕግዝ ሲናርዮታት ክረኽባ እየን። 18

ዓሚል ብምኽንያት ዘለዎ ናይ ጥዕና ኩነታት ወይ ስንክልና ክታበት ክወስድ እይክእልን
እየ ይብል
ዋኒነ ትካላት ከም ኣማራጺ ናጻ ዝብል ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ክሓታ
ይኽእላ። እዚ ድማ ኣብ’ቲ ናይ ኣጋጣሚ/ውራይ ቦታ ዘሎ ቅልጡፍ መርመራ
ክኸውን ይኽእል ወይ ድማ ናይ ፒሲኣር መርመራ ናይ ገዛ መርመራ ቅቡል
ኣይኮነን።
ሓደ ውልቀሰብ ድማ ናጻ ዝብል ናይ ኮቪድ-19 መርመራ እንተዘይብሉ ወይ
ድማ ነዚ እንተኣብዩ ድማ፡ ዋኒነ ትካላት ናይ ግዳም ኣማራጺታት፡ ሕዝካ
ዝኽየድ ወይ ናይ ምብጻሕ ኣማራጺታት ኣሎ እንተኾይኑ ከቕርባ ይኽእላ።
ዓሚል ናይ ክታበት መረጋገጺ ወይ ድማ ናጻ ዝብል ናይ ኮቪድ-19 መርመራ
ምቕራብ እንተኣብዩ፡
ዋኒነ ትካላት ድማ እዚ ናይ King County ትእዛዝ እዩ ብምባል፡ ከምኡድማ
እዚ ትካል ብዘይ መረጋገጺ ናይ ውሽጢ ኣገልግሎት ከቕርብ ኣይክእልን ኢለን
ክገልጻ ይኽእላ እየን።
ዋኒነ ትካላት ናይ ግዳም ኣማራጺታት ወይ ሕዝካ ዝክየድ ኣማራጺታት ከቕርባ
ይኽእላ እየን
ዋኒነ ትካላት ነዚ ትእዛዝ ክትግብራ ዝክኣለን ክገብራ ኣለወን፡ ኮይኑ ግን ንናይ
ዓሚል ባህሪ ግን ክሕተታ ኣይክእላን እየን።
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ዓሚል ኣስጋኢ ወይ መዕገርገሪ ይኸውን
ነቲ ዓሚል እቲ ቦታ ክገድፎ ሕተት ኣይትብኣስ ወይ ኣይተፋራርሕ ዝያዳ
ነጥብታት ና ይ ኣመላልሳ ንሓደ ኣስጋኢ ዝኾነ ሰብ ኣብ፡ዚ ኣሎ Crisis
Prevention Institute (ጸገምናይ ምክልኻል ትካል).
ደውል 911 ከምኡ ድማ ናብ King County ኣብ 206-477-3977. ሓብር። ናይ
ኢመርጀንሲ ምላሽ ውሃብቲ ድማ ሓደ ዓሚል እንተዳኣ ኣስጋኢ ወይ ተጓናጺ ኮይኑ
ጥራይ ክጽውዑ ኣለዎም እምበር ንልሙድ ትግባረ ናይ ክታበት ምርግጋጽ ፖሊሲ
ኣይኩነን።
ውልቀሰብ ናይ ገዛ ቅልጡፍ መርመራ ኮቪድ የምጽእ
ናይ ገዛ መርመራታት ኣብ’ዚ ትእዛዝ ቅቡላት ኣይኮኑን። እቲ መርመራታት
ኣብ ቦቱኡ ዝውሃብ ቅልጡፍ መርመራታት ክኸውን ኣለዎ ወይ ካብ ናይ
ሕክምና ኪኢላ ዝውሃብ ናይ ፒሲኣር መርመራ ክኸውና ኣለዎ።
እዞም ግለሰባት ድማ ናይ ግዳም ኣማራጺታት ክውሃቡ ይኽእሉ እዮም።
ሓደ ውልቀሰብ ድማ መረጋገጺ ክታበት የብሉን ከምኡድማ ናጻ ዝብል ናይ ኮቪድ19 መርመራ ኣይከቕርቡን እዮም፡ ኮይኑግን ኣብ ውሽጢ ምስ ኮኑ ግን ማስክ ክገብሩ
ቃል ይኣትዉ።
ማስክ ምግባር ዝእንገድ ነገር ኣይኮነን። ዋኒነ ትካላት ድማ ነዚ ኣብ ግዳም ዘሎ
ዓሚል ርትዓዊ ዝኾነ ኣማራጺታት ከቕርባ ይኽእላ፡ ወይ ድማ ሒዝካ ዝኽየድ
ኣገልግሎት የፍቅዳ።
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ሓደ ውልቀሰብ ድማ ዝኾነ ነገር ክበልዕ ወይ ክሰቲ መደብ ስለዘይብሉ ናይ
ክታበት መረጋገጺ የብለይን ይብል
እዚ ትእዛዝ ድማ ንኩሎም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ውልቀሰባት
ዕጹዋት ቦታታትን ህዝባዊ ኣጋጣሚታትን ይምልከት። እዚ ግለ ሰብ ድማ ናይ
ክታበት መረጋገጺ፡ ናጻ ዝብል መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ከቕርብ ከድልዮ እዩ፡
ወይ ድማ ናይ ግዳም ኣማራጺ ክውሃቦ ኣለዎ።
ዋኒነ ትካል ድማ ዓሚል ናይ ሓሶት መረጋገጺ ክታበት ወይ መርመራ
ናይ ኮቪድ-19 የቕርብ ኢሉ ይጥርጥር።
እዚ ኣብ ምትእምማን ዝተሰረተ ትእዛዝ እዩ። ዋኒነ ትካላት ድማ
ብዝተኻእለ መጠን ዓቕመን ይገብራን ኣብ ታዕታዕ ድማ ኣይኣትዋን።
ኣብ ዝቐደመ ኣጋጣሚ ናይ ክታበት መዝገብ ዘራኣየ ዝመላለስ ዓሚል ድማ ኩሉ
ሳዕ መረጋገጺ ከርእይ የድልዮ እንተኾይኑ ይሓትት፡
እቲ ዓሚል ኣብ ነፍሲ-ወከፍ ምብጻሕ መረጋገጺ ክታበት ወይ ናጻ ዝብል
መርመራ ናይ ኮቪድ-19 ከቕርብ ኣለዎ።
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ምልክት
ብእንግሊሽ ጥራይ ናይ ዋኒነ ትካል ምልክት
ኣብ’ዚ ክርከብ ይኽእል፡ 8x11 ምልክት

11x17 ምልክት
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ምርካብ ጸጋታት

23

ወግዓዊ King County Health Order
King County Public Health (ናይ ካውንቲ ህዝባዊ ጥዕና/ ዝደጋገሙ
ሕቶታት)
Seattle Metro Chamber (ናይ ስያትል ክፍሊ ሜትሮ)- ናይ
ዋኒነ ትካላት ምንጭታት
KCVaxVerified.com
ብእንግሊሽ ጥራይ ናይ ዋኒነ ትካል
ምልክት
8x11 ምልክት
11x17 ምልክት
ናይ ሰራሕተኛ ናይ ስልጠና መምርሒ
ውሱን እንግሊዝኛ ናይ ምልከት መስመር ጸጋታት:
ኣምሓርኛ: 206-825-4240
ዓረብ: 206-486-2669
ኮርያ: 425-776-2400
ሶማልi 253-317-3251
ስፓንሽ: 888-502-9597
ትግርኛ: 206-486-2669
ማንዳሪን & ካንቶነስ ማእከል ሓበሬታ
 ልዕሊ 55 ዝዕድሚኦም ሰባት: 206-816-4991
 ትሕቲ 55 ዝዕድሚኦም ሰባት: 206-330-4627
24

ቀጻሊ ዝልዓሉ ሕቶታት
ብጽሑ ኣብ: kcvaxverified.com/faq
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