ልጅዎን በትምህርት ቤት ያስከትቡ
የተመሰረተ የጤና ማዕከል!
በትምህርት ቤት ላይ የተመሰረቱ የጤና ማዕከሎች ለማህበረሰብ መደበኛ የህጻናት ህክምና እና ለኮቪድ-19 ክትባቶች እስከ ኦገስት 26፣ 2022 ድረስ ክፍት ናቸው።
እድሜአቸው 3 አመት እና ከዚያ በላይ የሆኑ ተማሪዎች፣ የኮቪድ-19 ክትባትን ጨምሮ ሁሉንም በትምህርት ቤት የሚጠየቁትን ክትባቶች መቀበል ይችላሉ። 12
አመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ታዳጊዎች፣ ኮቪድ-19 አሁን ለትምህርት ቤት ክትትል አስፈላጊ ነው። ወላጆች/አሳዳጊዎችም የኮቪድ-19 ክትባቶቻቸውን መዉሰድ
ይችላሉ! በማንኛውም ቦታ ቢመዘገቡ፣ ለሁሉም ተማሪዎች የክትባት ቀጠሮዎች በትምህርት ቤት ላይ በተመሰረቱ የጤና ማዕከሎች ይገኛሉ። ቀጠሮ ለመያዝ፣
በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ቦታ ቁጥር ይደውሉ

Nእርስዎን ለማገልገል በሚከተሉት ቦታዎች ላይ እንገኛለን።
እርስዎን ለማገልገል በሚከተሉት ቦታዎች ላይ እንገኛለን።
1601 16th Street SE Washington, DC 20020
(202) 724-5529
በሚድስታር ጆርጅታዉን ዩኒቨርሲቲ (MedStar
Georgetown University) የሚካሄድ
በባሉ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ውስጥ ባለ የትምህርት ቤት የጤና ማእከል
3401 4th Street SE Washington, DC 20032 • (202) 645-3843
በህፃናት ብሔራዊ ሆስፒታል (Children’s National
Hospital) የሚካሄድ
በካርዶዞ የትምህርት ካምፓስ ውስጥ ባለ የትምህርት ቤት የጤና ማእከል
1200 Clifton Street NW Washington, DC 200009
(202) 727-5148
በዩኒቲ የጤና እንክብካቤ ኮርፖሬሽን (Unity Health Care Inc.) የሚካሄድ
በ H.D. በሚገኝ የትምህርት ቤት የጤና ማእከል በውድሰን ሁለተኛ ደረጃ
ትምህርት ቤት
540 55th Street NE, 20019 • (202) 724-2287
በዩኒቲ የጤና እንክብካቤ ኮርፖሬሽን (Unity Health Care Inc.) የሚካሄድ

በ Coolidge HS and Ida B. Wells MS በሚገኝ የትምህርት
ቤት የጤና ማእከል
6315 5th Street NW, Washington, DC 20011
405 Sheridan Street, NW Washington, DC, 20011
(202) 847-4077
በሜሪ ማእከል (Mary’s Center) የሚካሄድ
በደንባር ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚገኝ የትምህርት ቤት የጤና ማእከል
101 N Street NW Washington, DC 20002
(202) 724-4086
በህፃናት ብሔራዊ ሆስፒታል (Children’s National Hospital) የሚካሄድ
በሩዝቬልት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በሚገኝ የትምህርት ቤት የጤና ማእከል
4301 13th Street NW Washington, DC 20011
(202) 727-6333
በሚድስታር ጆርጅታዉን ዩኒቨርሲቲ (MedStar Georgetown
University) የሚካሄድ

የተወሰኑ ቦታዎች ስላሉ በቅርቡ ቀጠሮ መያዝዎን ያረጋግጡ። ከመጀመሪያው
የክትባት መጠን ከ3 ሳምንታት በኋላ ልጅዎ ሁለተኛው የኮቪድ-19 የክትባት
መጠን ያስፈልገዋል።

እነዚህ ፕሮግራሞች ሙሉ በሙሉ፣ ወይም በከፊል፣ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት፣ በጤና መምሪያ፣ በማሕበረሰብ የጤና አስተዳደር የሚደገፉ ናቸዉ።

ጠቃሚ ምክሮች
• ልጆች ክትባት እንዲያገኙ ወላጆች/አሳዳጊዎች ፍቃዳቸዉ መስጠት አለባቸዉ።
• የኮቪድ-19 ክትባቶች በነፃ የሚሰጡ ናቸዉ፤ ከጤና እቅድዎ (health plan) ሂሳብ ከተቀበሉ አገልግሎቶችን የተቀበሉበትን
SBHC ያነጋግሩ።
• CDC በመደበኛነት ለጤና ሁኔታ ካልታዘዙ በስተቀር ልጅዎ ከክትባት በፊት ያለሀኪም ማዘዣ እንደ ኢቡፕሮፌን (ibuprofen)
፣ አስፕሪን (aspirin) ወይም አሲታሚኖፊን (acetaminophen) ያሉ መድሀኒቶች እንዲወስድ አይመክርም ምክንያቱም እነዚህ
መድሃኒቶች የበሽታ መከላከያ ምላሽን እንዴት እንደሚጎዱ አይታወቅም ። ነገር ግን፣ ክትባቱ ከወሰደ በኋላ ልጅዎ ትኩሳት
ወይም ህመም ካጋጠመው የታወቀ አለርጂ ከሌለው በስተቀር አሲታሚኖፌን (acetaminophen) ወይም
ኢቡፕሮፊን(ibuprofen) በተገቢው መጠን መስጠት ተቀባይነት አለው። እንዲሁም አለርጂዎችን ለመከላከል የኮቪድ-19
ክትባት ከመውሰዳቸው በፊት በተለምዶ የአለርጂዎችን ለመከላከል የሚያገለግል አንቲሂስታሚነስ (antihistamines)
መድኃኒትን መውሰድ አይመከርም። ልጅዎ ስለሚወስዳቸዉ መድሀኒቶች ጥያቄዎች ካሉዎት የልጅዎን ሐኪም ያናግሩ።
• የኮቪድ-19 እና ሌሎች ክትባቶች የሌሎች ክትባቶችን ጊዜ ግምት ውስጥ ሳይገባ አሁን ሊወሰዱ ይችላሉ። ይህ በተመሳሳይ
ቀን የኮቪድ-19 እና ሌሎች ክትባቶችን በአንድ ጊዜ መዉሰድን ያካትታል።

የፍቃድ ቅጾች ቀጠሮዉ ላይ ይሰጣሉ።
እባክዎ ቀጠሮዎን የሚያስይዙበት እና ፍቃድን በተመለከተ ማንኛዉም ጥያቄ የሚያቀርቡበትን SBHCን
ያነጋግሩ ።

እነዚህ ፕሮግራሞች ሙሉ በሙሉ፣ ወይም በከፊል፣ በኮሎምቢያ ዲስትሪክት መንግስት፣ በጤና መምሪያ፣ በማሕበረሰብ የጤና አስተዳደር የሚደገፉ ናቸዉ።

