
1. ነዞም ዝስዕቡ ሓድሽ ወይ እናገደዱ ዝኸዱ ምልክታት ወይ ምልክታት ኣለካ ዶነዞም ዝስዕቡ ሓድሽ ወይ እናገደዱ ዝኸዱ ምልክታት ወይ ምልክታት ኣለካ ዶ?

ረስኒ ወይ ቑሪ ቑሪ 
ምባል

መቐረት ወይ ሽታ 
ምንካይ ወይ ምስኣን

ዕግርግር ምባል፣ ተምላስ 
ወይ ውጽኣት

(ዕድመዕድመ <18 ጥራይጥራይ)

ምልክታት ሕማም ዘምጽኣልካ ህሉው ኹነታት ጥዕና እንተ ሃልዩካ፣ እቲ ምልክት ሓድሽ፣ ዝተፈልየ ወይ እናገደደ እንተ ዘይከይዱ፣ “ኣይፋልኣይፋል” ኢልካ 
ምረጽ።

*ናይ ኮቪድ-19 ክትባት ድሕሪ ምርካብካ ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት  ፈኲስ ድኻም፣ ናይ ጭዋዳታት ወይ መላግቦታት ድኻም እንተ ኣጋጢሙካ፣ 
“ኣይፋልኣይፋል” ዝብል ምረጽ ንኹሎም ናይ ህዝቢ ጥዕና ስጉምትታት ድማ ስዓብ። እቶም ምልክታት ካብ 48 ሰዓታት ዝነውሑ እንተ ኾይኖም ወይ 
እናገደዱ እንተ ኸይዶም፣ “እወእወ” ኢልካ ምረጽ።

ብጣዕሚ ዝደኸሙ 
ጭዋዳታት ወይ መላግቦታት*

(ዕድመዕድመ 18+ ጥራይጥራይ)

ሰዓል ንምትንፋስ ምጽጋም

እዋናዊ 22 መስከረም፣ 2021

2.   ዶክተር፣ መቕረቢ ኽንክን ጥዕና፣ ኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና፣ ወይ ትካል ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ ኣብዚ እዋን እዚ ዓርስኻ ኽትፈሊዶክተር፣ መቕረቢ ኽንክን ጥዕና፣ ኣሃዱ ህዝባዊ ጥዕና፣ ወይ ትካል ኣገልግሎት ዶብ ካናዳ ኣብዚ እዋን እዚ ዓርስኻ ኽትፈሊ  
(ኣብ ገዛኻ ኽትጸንሕኣብ ገዛኻ ኽትጸንሕ) ነጊሩካ ዶነጊሩካ ዶ?

  •  እዚ ክኸውን ዝኸኣለ ኣብተን ዳሕረዎት 14 መዓልትታት ካብ ካናዳ ወጻኢ ብዘጋጠመ ለበዳ፣ ብምርኻብ ወይ ብምጕዓዝ ክኸውን 
ይኽእል እዩ።

3.   ምስ ሓደ ዶክተር፣ መቕረቢ ኽንክን ጥዕና፣ ወይ ክፍሊ ጥዕና ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ክትፍለ ኸም ዘለካ ዝነገሩኻ ሰብ ትነብር ዲኻምስ ሓደ ዶክተር፣ መቕረቢ ኽንክን ጥዕና፣ ወይ ክፍሊ ጥዕና ህዝቢ ኣብዚ እዋን እዚ ክትፍለ ኸም ዘለካ ዝነገሩኻ ሰብ ትነብር ዲኻ?
  •  ምሉእ ብምሉእ እንተተኸቲብካ** ወይ ኣብተን ዳሕረዎት 90 መዓልትታት ንኮቪድ-19 ኣወንታዊ መርመራ እንተ ድኣ ጌርካ እሞ 

ካብቲ ግዜ እቲ ኣትሒዝካ እንተድኣ ነጻ ኮይንካ፣ “ኣይፋልኣይፋል” ዝብል ምረጽ። 

TORONTO.CA/COVID19

ነቶም ብቤት ጽሕፈት ቀንዲ ሓላፊ ሕክምና ጥዕና  
ዝተወሃቡ ርእይቶታትን መምርሕታትን ብምስምማዕ ዝማዕበለ ምኽሪ ህዝባዊ ጥዕና ቶሮንቶ ስዓቦ

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

ኮቪድኮቪድ-19 ንሓለውቲ መጻረዪ ፖስተር
ኩሎም ደገፍቲ ናብዚ ቦታ እዚ ቕድሚ ምእታዎም ዓርሶም-ከጻርዩ ኣለዎም።

ንዝኾነ ይኹን ኣብ ላዕሊ ንዝኾነ ይኹን ኣብ ላዕሊ 
ዘለዉ ሕቶታትዘለዉ ሕቶታት “እወእወ”  
እንተ ኢልካ፦እንተ ኢልካ፦

ናብዚ ቦታ እዚ 
ኣይትእቶ

Follow Toronto  
Public Health advice 

**ምሉእ ብምሉእ ምኽታብ ክበሃል ከሎ ድሕሪ እቲ ኻልኣይ ዓቐን ናይ ኮቪድ-19 ተኸታታሊ ክትባት ወይ ከምቲ ሚኒስትሪ ጥዕና ኦንታርዮ ዝገልጾ 14 መዓልቲ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ማለት እዩ።

እወእወ

ኣይፋልኣይፋል

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/COVID_19_bus_orgs_question_signage.pdf
https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-vaccines/covid-19-benefits-of-getting-vaccinated/?accordion=fully-vaccinated-in-ontario

