ተኸተቡ።

ስማርት ስልኪ ርከቡ። ብናይ
v-safe ምጥቓም ጀምሩ።
v-safe እንታይ እዩ?
V-safe ንኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ወሰዱ ብሑትነት ዝተላበሱ ናይ ጥዕና መርመራታት
ንምቕራብ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከምኡውን መርበብ መጽናዕትታት ዝጥቀም ብስማርትፎን
ዝተመሰረተ መሳርሒ እዩ። ብመዳይ v-safe፣ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም
ጎድናዊ ጉድኣት እንተኣልይኩም ናብ CDC ብቕልጡፍ ክትሕብሩ ትኽእሉ። ኣብ መልስኩም
ብምምርኳስ፣ ሓደ ናይ CDC ሰራሕተኛ ንስኹም ንምሕታት ክደውለልኩም ይኽእል። v-safe
ካልኣይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድ እንተደሊኦም ንክትከተቡ የዘኻኽረኩም እዩ።

ስማርት
ስልኪ

ኣብ ናይ CDC v-safe ዘለኹም ተሳትፎ ኣፈላላይ ክፈጥር ይኽእል — ናይ ኮቪድ-19
ክታበታት ድሕነት ንምርግጋጽ የኽእል።

ብኸመይ ክሳተፍ እኽእል?
ሓንሳብ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ ስማርት ስልኪ ብምጥቃም ኣብ v-safe
ምምዝጋብ ትኽእሉ ኢኹም። ተሳታፍነት ብወለንታዊ እዩ ከምኡ ከኣ ኣብ ዝኾነ ጊዜ መሪጾም
ምውጻእ ይኽእሉ። ኣብ ከባቢ ሰዓት 2pm ካብ v-safe ናይ ጽሑፍ መልእክትታት ክትቕበሉ
ኢኹም። መሪጾም ንምውጻእ v-safe ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ምስሰደደልኩም “STOP” ኢልኩም
ጽሓፉ። “START” ኢልኩም ብምፅሓፍ ድማ v-safe እንደገና ምጅማር ትኽእሉ ኢኹም።

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ
ምውሳድኩም ጎድናዊ ሳዕቤን
እንተኣልይኩም ስማርት
ስልኪኹም ብምጥቓም ናብ
CDC ኣፍልጡ። ካልኣይ ናይ
ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድ
እንተደሊኦም ድማ መዘኻኸሪ
ክትረክቡ ኢኹም።
10:18 AM

ናይ v-safe ቼክ ኢን ንክንደይ ጊዜ ይጸንሑ?
ክታበት ድሕሪ ወሲድኩም ኣብ ዘሎ መጀመርያ ሰሙን ውሽጢ v-safe ከመይ ከምዝኮንኩም
ንምሕታት ኩባንያ መዓልታዊ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ይሰድደልኩም። ብድሕሪኡ ድማ ን5
ሰሙናት ዝኣክል ጊዜ በሰሙን ሓደ ጊዜ ናይ ቼክ ኢን መልእክትታት ክትረክቡ ኢኹም። ብ
v-safe ንዝቐርቡ ሕቶታት ንምምላስ ካብ 5 ደቓይቕ ዝነኣሰ ጊዜ እዩ ዝወስድ። ናይቲ ክታበት
ካልኣይ ዶዝ እንድሕር ደሊኹም፣ v-safe ሓድሽ ናይ 6 ሰሙናት ቼክ ኢን ከይዲ ብምምችቻው
ናይ ካልኣይ ዶዝ ናይ ክታበት ተመኩሮኩም ከተካፍሉ የኽእለኩም። ናይቲ ክታበት ናይ
መወዳእታ ዶዝ ምውሳድኩም ድሕሪ 3፣ 6ን 12 ኣዋርሕ ቼክ ኢን ክትቕበሉ ኢኹም።

ናይ ጥዕና ሓበሬታይ ዝተሓለወ ድዩ?
እወ። ኣብ ውሽጢ v-safe ዘለኹም ውልቃዊ ሓበሬታ ምስጢራውን ውልቃዊ ንክኸውን ተጌሩ
ሓለዋ ይግበረሉ እዩ።*

* v-safe ብCDC፣ FDA ን ካልኦት ናይ ፌዴራል ትካላት ዝመሓደሩ ናይ ሓበሬታ ስርዓታት ኣብዝጠቐመሉ መጠን፣ እቶም ስርዓታት ምስቲ ሓበሬታ ናይ ስሱነት
ደረጃ ዝመጥኑ ጥቡቕ ናይ ውሕስነት ስጉምትታት ይተገብሩ እዮም። ከም ኣግባብነቱ፣ እዚኦም ስጉምቲ ናይ 1974 ውልቓውነት ሕጊ ሓዊሱ ምስዝስዕቡ ናይ
ፌዴራል ሕግታት ዝሰማምዑ እዮም፤ ምስ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ተጠቓማይነትን ተሓታትነት ሐጊ 1996 (HIPAA) መሰረት ብምግባረ ዘወጽኡ ደረጃታት
ኣገልግሎት፤ ናይ ፌዴራል ሓበሬታዊ ድሕነት ምምሕዳር አዋጅን ናይ ሓበሬታ ናጽነት ሕጊ።
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ብናይ ስማርት ስልኪ ብራውዘር
ናብዚ ተመዝገቡ
vsafe.cdc.gov
ወይ ከኣ ናይ ስማርት ስልኪ ካሜራ
ናብዚ ኮድ ንክጠምት ግበሩ

ናብ v-safe ብኸመይ ምምዝጋብን ምጥቓም ይካኣል
ብዛዕባ ዝተወሃበኩም ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ስማርት ስልኪን ሓበሬታ የድልየኩም ኢኹም። እዚ ሓበሬታ እዚ ካብ ካርዲ ክታበትኹም ክርከብ
ይካኣል፤ ካርድኹም ምርካብ እንተዘይክኢልኩም፣ ብኽብረትኩም ምስ መቕረቢ ክብክን ጥዕና ተራኸቡ።

ተመዝገቡ
1. ኣብ ታሕቲ ካብዘለዉ ክልተ መማረጽታት ሓደ ተጠቒምኩምናብ v-safe መርበብ ሓበሬታ ኪዱ፡

እዚ vsafe.cdc.gov
ንምኽፋት ስማርትፎን
ቴሌፎንኩም ተጠቐሙ::

ናይ ስማርትፎን ቴሌፎንኩም
ካሜራ ኣብዚኣ . ጨምቱ

ወይከኣ

2. ንመምርሒታት ኣንብቡ። Get Started ዚብል ጠውቕ.
3. ስምኩም፣ ናይ ሞባይል ቁጽርኩም ከምኡውን ካልኦት ዝተሓተቱ ሓበሬታታት ኣእትዉ። Register ዚብል ጠውቕ.
4. ናይ መረጋገጺ ኮድ ዝሃዘ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ብስማርት ስልክኹም ክበጽሓኩም’ዩ። እቲ ኮድ ኣብ v-safe ብምእታዉ Verify ንዝብል
ጠውቕ.
5. ኣብ ልዕሊ መርኣዪ ገጽ፣ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ሓበሬታኹም ኣእትዉ ዝብል ጠውቑ.
6. ኣየናይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከምዝወሰዱ ምረጹ (ኣብቲ ካርዲ ክታበት ዝርከብ፤ ካርድኹም ምርካብ እንተዘይክኢልኩም፣
ብኽብረትኩም ምስ ናይ ክንክን ጥዕና መቕረቢ ተራኽቡ። ብድሕሪኡ ድማ ክታበት ዝወሰድሉ ዕለት ኣእትዉ። Next ዝብል ጠውቕ።.
7. ናይ ክታበት ሓበሬታኹም ገምግሙ። ትኽክል እንተኮይኑ፣ Submit ዝብል ጠውቕ። እንተዘይኮይኑ፣ Go Back ዝብል ጠውቕ.
8. እንቋዕ ደስ ኣለኩም! ሕጂ ኩሎ ነገር ተዳልዩ እዩ! ቅድሚ 2pm ምዝገባኩም ምስወዳእኩም፣ v-safe ኣብቲ ዕለት ከባቢ ሰዓት 2pm ናይ
ፈላማይ ጥዕና መረጋገጺኹም ክጅምር እዩ። ድሕሪ 2pm እንድሕር ተመዝጊብኩም፣ v-safe ናይ ፈላማይ ጥዕና መረጋገጺኹም ዝጅምር
ምዝገባኹም ምስወዲኡ እዩ — መምርሒታት ተኸተሉ።
ቀጻሊ መረጋገጺኩም ሰዓት ምስበጽሐ ካብ v-safe መዘኻኸሪ ናይ ፅሑፍ መልእክቲ ኣብ ከባቢ ሰዓት 2pm ስድደልካ እዩ። ኣብ ውሽጢ ናይ
ፅሑፍ መልእክቲ ዘሎ መላገቢ ብምጥዋቕ ምእታዉ ትኽእሉ።

ናይ v-safe ጥዕና መእተዊ ወድእ።
1. ናይ v-safe መእተዊ መልእክቲ ኣብ ስማርት ስልክኹም ምስበፅሐ፣ ድልዉ ምስኮይኖም ነቲ መላገቢ ጠዉቑ።
2. እቲ መእተዊ ንምውዳእ እዞም መምርሒታት ተኸተሉ።

ፀገም መፍታሕ
እንድሕርተቋሪፀ፣ ተመሊሰ እቲ መእተዊ ምውዳእ ዝኽእል
ብከመይ እዩ?
▪

መእተዊኹም ዳግም ንምጅማርን ንምዝዛምን ኣብ ውሽጢ ናይ ፅሑፍ
መልእክቲ ዘሎ መላገቢ ጠዉቑ።

ድሕሪ ካልኣይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበተይ ናይ ክታበት ሓበሬታይ
ብከመይ ምምሕያሽ እኽእል’የ?
▪

V-safe ካልኣይ ዓቀን ዝምልከት ሓበሬታኹም ንምምሕያሽ ባዕሉ
ይሓተኩም። ንመምርሒታት ተኸተሉ።

ምስ v-safe ሓገዝ የድልየኩም ዲኹም?
በዚ ቁጽሪ ደዉሉ፡ 800-CDC-INFO (800-2324636) TTY 888-232-6348
ብመዓልቲ ን24 ሰዓት፣ ብሰሙን ድማ ን7
መዓልታት ክፉት እዩ፤ ነዚ ይጎብንዩ፡
www.cdc.gov/vsafe

