የትክትባት ክሊኒክ ተደጋግሞው የሚነሱ ጥያቄዎች
ብቁ ማን ነው?
ሀገረ ገዢው ጃይ ኢንስሊ በምዕራፍ 1B የህዝብ መሻገርያዎች እንደ ኤርፖርቶች ያሉ በቴሌ ስራ የማይሰሩ ሰው በተሰበሰበበት(ቡድን) የሚሰሩ የ Tier 2 ሰራተኞች የCOVID-19
ክትባት የሚያገኙ ሰዎችን ዝርዝር አሳድገዋል ፡፡ ከሶስት ሰዓት በላይ ለሆነ ጊዜ ለረጅዝም ጊዜ በዙ ሰራተኛ ባለበት ወይም ከህዝብ ጋር የሚሰሩ የኤርፖርት ሰራተኞች ክትባቱን
ለማግኘት ብቁ ናቸው፡፡
በተቻለ መጠን በ SEA የሚሰሩ በርካታ ሰራተኞች ወይም የኤርላይን ቡድን አባል ሰራተኞች ክትባቱን እንደሚወስዱ ተስፋ እናደርጋለን፡፡ ክሊኑኩ ለህዝብ ወይም ተራርቀው
ለሚሰሩ ወይም አካላዊ ርቀትን ጠብቆ መስራት በሚቻልበት ጽህፈት ቤት ላሉ መሰጠት አልተጀመረም፡፡
እጅግ ተጋላጭ የሆኑ ከፊት የሚሰለፉ እና አስፈላጊ የሆኑ ሰራተኞችን ቅድሚያ በመስጠት ቀጠሮ እያዘጋጀን እንገኛለን፡፡ አሰሪዎ በኤርፖርት የክትባት ክሊኒክ መቼ ቀጠሮ
እንደሚያዝልዎት የሳውቆታል፡፡
ለክትባት ብቁ ከሆኑ በኤርፖርት ክሊኒኩ ውስጥ ለመከተብ ቀጠሮ አያስፈልግዎትም፡፡ ብቁ ሰራተኞች በማንኛውንም ክትባቱን የሚሰጥ ተቋም ቀጠሮ ማስያዝ ይችላሉ፡፡ ለበለጠ
መረጃ በዚህ( here)ይመልከቱ፡፡
ምን ማምጣት ይኖርብኛል?
አፍና አፍንጫዎን የሚሸፍን ማስክ ማድረግ ግዴታ ነው፡፡ እባክዎ የኤርፖርት ባጅ እና ኢንሹንስ ካርድዎ ይዘው ይምጡ፡፡ ቀጠሮ በሚያስይዙበት ወቅት የጤናና እና የፈቃደኝነት
ዳሰሳ ይደረግብዎታል፡፡ እባክዎ ወደ ቀጠሮ ቀን ይህንን የተሞላ የወረቀት ቅጽ ይዘው ይምጡ፡፡ ለመስብሰብ እንዲያመች አጭር እጅጌ ይልበሱ፡፡
የክትባት ክሊኒኩ የት ይገኛል?
የክትባት ክሊኒኩ በኮንፈርንስ ማእከል @ SEA ብቻ በቀጠሮ ይሰጣል፡፡ የኮንፈረንስ ማእከሉ በኤርፖርቱ ውስጥ በመዛኒን ደረጃ፣ ከ TSA መቆጣጠርያ 1 በኤርፖርቱ ደቡብ ጫፍ
በዓለም አቀፍ አየርመንገዶች አቅራቢያ ይገኛል፡፡ መንገዱን ለመፈለግ ጠቋሚ ምልክቶችን ይከተሉ ወይም የinteractive map ወይም የFlySEA App መተግበርያ ያውርዱ፡፡
ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል?
እባክዎ ከቀጠሮ ሰኣት አምስት ደቂቃ ቀደም ብለው ይገኙ፡፡ ክትባቱ የምዝገባ፣ ክትባትና ከ15-30 ደቂቃ የሚወስደው ክትትል ጨምሮ ከ30-45 ደቂቃዎችን ይወስዳል፡፡
ክትባቱ ምንድ ነው?
ክትባቱን የመቀበል ማስቀመጥና ማስረከብ በአልበትሰንስ/ጥንቃቄ በተሞላ መንገድ ይከናወናል፡፡ በሚከወነው የማከፋፈል ስራ በመመስረት ክትባቶች Pfizer፣ Moderna ወይም
Johnson & Johnson ሊሆኑ ይችላሉ፡፡ ግባችን በሳምንት እስከ 2,000 የክትባት ዶዞችን መስጠት ነው፡፡
በነጻ ነው? ኢንሹራንስ ይጠይቃል?
የCOVID-19 ክትባት በነጻ የሚሰጥ ነው፡፡ ክፍያ አይጠየቁም፡፡ ለክትባት ቀጠሮ ለማስያዝ ኢንሹራንስ አያስፈልግዎትም፡፡ ኢንሹራንስ ካልዎት እባክዎ ይህንን መረጃ ይስጡና
ፋርማሲው በቀጣይ የክትባት ማካካሻ ለማግኘት ዕድል ሊኖረው ይችላል፡፡
የቀጠሮ ቀናት የትኞቹ ናቸው?
ከማርች 17፣2021 በዕሮብ፣ ሓሙስ፣ ዓርብ እና ቅዳሜ ቀናት ቀጠሮን ማስያዝ ይቻላል፡፡ በማታ እና ቅዳሜና እሁድ ቡዱን አባላት መቀያየር ሊኖር አለ፡፡ የክትባት ክሊኒኩ ዕሮብ ቀን
ከ7 a.m. እስ 3 p.m እንዲሁም ዓርብ እና ቅዳሜ 8 a.m. እስከ 4 p.m ክፍት ናቸው፡፡
በቀጠሮዬ በቋንቋዬን የትርጉም ድጋፍ አለ ?
አዎ፤ በ200 ቋንቋዎች የቨርችዋል ተርጉም አገልግሎት አለን፡፡ በቀጠረዎ ቀን ሲደርሱ መጠየቅ ይችላሉ፡፡ ኪንግ ካውንቲ የCOVID-19 መረጃዎች በዚህ(here) በሚገኙ በተለያዩ
ቋንቋዎች ይሰጣል፡፡
የCOVID-19 ክትባት ካገኘሁ በኃላ ምን እጠብቃለሁ?
CDC የ“COVID-19 ክትባት በCOVID-19 ከመያዝ እንደሚጠብቆት ያስቀምጣል፡፡ የተወሰኑ ሰውነትዎ የመከላከል አቅም በሚገነባበት ወቅት የሚያጋጥሙ የጎንዮሽ ህመሞች
ይሰማዎታል፡፡ እነዚህ የጎንዮሽ ህመሞች የዕለት ተዕለት ስራዎን ሊጎዱ ይችላሉ፤ ነገር ግን በአጭር ቀናት የሚጠፉ ናቸው፡፡ የተወሰኑ ሰዎች ምንም ዓይነት የጎንዮሽ ጉደት
አያሳዩም፡፡” ምን እንደሚከሰት ለማወቅ የCDC guidelines በድረ ገጹ ያንብቡ፡፡
በክትባት ምክንያት ህመም ከተሰማን የህዝባዊ ጤና አስቸኳይ ዕረፍት (PHEL) መጠቀም እችላለሁ?
የፖርት ኦፍ ሲያትል ሰራተኛ ከሆኑ አይችሉም፡፡ ከስራ መቅረት ከፈለጉ የህመም ጊዜዎን መጠቀም ይችላሉ፡፡ የፖርት ኦፍ ሲያትል ሰራተኛ ካልሆኑ ከአሰሪዎ ጋር ይነጋገሩ፡፡
የCOVID-19 ክትባት ካገኘሁ በኃላ እንዴት እከፍላለሁ ?
በክትባት ክሊኒሉ ከ12-15 የሚሆኑ ከህክምና ውጪ ያሉ ሰራተኞች ድጋፍ እንዲያደርጉ እንፈልጋለን፡፡ የበጎ ፈቃደኞቹ የኤርፖት ማህበረሰብን በሚቀጥሉት ስምንት ሳምንታት
ክትባት ለሚሰጥ ቡድን ድጋፍ የሚያደርጉ ናቸው፡፡የበጎ ፈቃደኝነት ሽፍቶች በኮንፈረንስ ማእከሉ @ SEA ከ4 - 5 ሰዓታት(ዕረፍትን ያካትታል) የሚሰጡ ናቸው፡፡ የሚከናወኑ
ስራዎች፡ በአይፓድ በመታገዝ የገቡ/ ቀጠሮ ያላቸው ሰዎች መቆጣጠር፣ የክትባት ካርዶችን መሙላት፣ አንድ ታካሚ ከወጣ በኃላ የስራ ቦታዎች ሳኒታይዝ ወይም እንዲመክኑ
ማድግ፣ ወረፋን መቆጣጠርን እና መንገድ ማሳየት ናቸው፡፡ አንድ ጊዜ ስልጠና ይሰጣል፡፡ በሺፍት በጎ ፈቀቃደኝነት መስራት ክትባት ከማግኘት ጋር አይገናኝም፡፡

የዚህ አስፈላጊ ጥረት አካል ይሁኑ! በቼልሲ ሮድሪግዝ(የኤርፖርት በጎ ፈቃደኞች ኃላፊ ጋ በRodriguez.C@portseattle.org ይመዝገቡ፡፡ በየቀኑ የሚሞሉ 30 ሽፍች አሉ-ብዙ ጊዜ
መመዝገብ ይቻላል፡፡

Your employer will contact you when you are
eligible to make an appointment at the airport’s
vaccine clinic.
Find more information online at
www.portseattle.org/VaccineClinic

