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COVID-19 Tsiksitaokoiniki aistiitsanapssiiniki:
issksinnit
Tsaa niitsi
poohsap
isskaanapi
nitaahksisinitsissi
COVID-19
kamsstsiits
aanapsiinikii?

Aahkamap otsitsksiikowa isstiistomssinni itapitsstapi COVID-19 infection
Kamsstsiitsaanapssiiniki misk sawakaowa saistsiitsaanapssiiniki.
• Akaoohkoiksinimiya kamstsiitsanapssiiniki kii istsistsinotsiminiki COVID-19
kitaahkam onnowaitapipyookowa iitai sokinnakiyaopi kii
kitaahkohpiikiipaistsimissi kii kitaahkitsipsstopissi intensive care (ICU).
• Kamstsiitsanapssiiniki kii istisinnotsiminiki COVID-19 kitaahkamap
ipannaipokaami. Maa kokoosa aahkamap itapipiyawa neonatal careunit
(NICU).
• Kamstsiitsanapssiiniki kii kamitstsiki kitsii kaiyiistap aistsiistomatopi,
assak aniyaopai high bloodpressure, diabetes, kiya obesity, kiyanikai
kitotsitsk iskonatsipoiihkihtsip kitaahkohtsiitip istsiistomssi COVID-19.

COVID-19
vaccine
kataakohtoh
koikiihpa
kamstsiitsaanapssii
niki?

Maanaokoisksinnimiya kimaatakohtohkoikiihpa COVID-19vaccine.
Otsitsk isskaanapi COVID-19 saoh tsi ksitaokoiniki mii vaccine
kamstsiitsaanapssiiniki.
• Misk sokapi mii mRNA COVID-19 vaccine kam aistainiki kitaahkokossi
kiya istsiitsaanapssiiniki. Research istsksinnimiya
otohtohkannaisokapissi miistsi COVID-19 vaccines maakokossiiniki.
o Maatsitstsipa iisapitstohkipistsi COVID-19 vaccines
iihtaiyissitapiyaopistsi Canada maahkitstsissi live virus
iihtaiyissinnotsipi COVID-19. Mii vaccine kimaatakohkotoht
istsiistomatopa COVID-19.
o Maa matapiwa kaamohtoh Inject mRNA maatakohtoh
koiyoohkiitsiiwa DNA mii humancell.
o Kitaahkoht akiyoohkoisksinnip vaccines omaanist apaotakihpiya
pistakiyotsit here.

Tsa nnitak anistohtohkoikiihpa COVID-19 vaccine?
•
•

COVID-19 apaotakiiya. Iiht sowaistsiistomiyaopiya kii kitaakoht saiyitap istsiistom kamisinnotsimminiki
mii virus. Kii akoht saomaiskaanapi kitaahkohtsiitapistsiistoms, asaak aniyaopai,
kitahksipannawaawatamohsi.
Immunization akatoht sai tapiskaanapi sstikiksi kitoh pokokiimaiksi kitaahkoh kotahsa mii virus, kii
nitoi issitsimaaniksi.
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Balancing what’s right for you
Kitaahkoht awatohkoisksinnip kitaahksi kiihpi, issak soksksinnit omaanistap apiihp COVID-19 kii
miistsi vaccines.
Maak sopowahtsisiiniki, kitaahkohtsipoissi vaccines kitaakohkotohkoki maa healthcare
provider.iskskatsit kiisto ckitaanistsipoiihpi. sopowahtsisatohsit:
• Kataiyaak itotapaispa iyissinnotsimi COVID-19 virus tsit apaotakihpi, itaisksinnimatstohkiyaop,
Aahkiyap oohtsi, kii oohkowaitapiskoi nitsitaopiihpi?
• Assaniyaop, kataiyai saotapotakihpa nitsitaak aistohkowahpi matapi? Maa kitohpok
istsitapiima kiya miiksi kitoh pokokiimaiksi kataiyai saotapotakii, otsitaak aistohkowahpi stiks
matapiiks? Katao potopiihpowa kitsitaopiihpi?
• Kataitstsipa kitsii kaiyaistsiistomatopi kiya stikai isskaanapi kiitaakohtsiitap istsiistomihpi
kamissinnotsiminiki COVID-19? kitaomahkapiihpa, iiyapiinowaasspa, aiihpihtsi aapaan,
asthma, kiya aatimisakomihpa kiya ootoitsikakowa.
• Kitakstao ohkotoht otapaotakihpa aahkiyaap oohts till aikamotainiki kitaahkoht
awotaahkatoohs COVID-19?
Aooht sopoksi ksitaokoiniki COVID-19 vaccine, omaanistohtai sapoot public health guidelines
kitaahkoht saiskaanitsookoohsi,ki naa kokoossa, kii stikiksi.

Kataiyaakoht
ohikiihpa
COVID-19
vaccine?

Anaa iihtsi ksista COVID-19 vaccine aaksikipoht tsinak saisokimohssi.
Sitsipssatsis maa healthcare provider kitaanistohtoohtohkoohsspi kii kitaahk
anistotoitsikaasspi.
Kitaahkoht akiyoohkoisksinip vaccine side effects here.

Tsannitak
anistotoitsikaa
spa aoohtsi
ksitaokoiniki
COVID-19
vaccine?

Anohk istsiitsanapssiiksi akstamoh tsiksitaiya COVID-19 vaccine.
• Tsisitapiit online booking tool (ahs.ca/covidvaccine), istapipoiyit
pharmacy, kiya 811 kitakitoh book mii COVID-19 immunization
kitaahkitokokoohssi.
• Kitak stamohtsi ksitaokowa COVID-19 vaccine kitsitaaksksistaokoi
aistsiitsaanapssiiniki.
• Maatohkoiskaanapi COVID-19 vaccine iimak aistaahkahtainiki.
• Kamohkoi sopowahtsissiiniki saomai ksitaokoiniki, sitsipssatsis maa
healthcare provider, imaak sai sitsipssatainiki kitaak
saakiyaoohkotsiksitaoko.
• Tssitsipsatsis maa healthcare provider kitaak anistsi sam oohkimaahpi
between COVID-19 vaccine doses kii stiki vaccines, assak aniyaop dTap,
iihtsitsi ksitaotspspi aistsiitsaanapssis maa aakii.
akiyoohkoisksinnit COVID-19 vaccines here (ahs.ca/covidvaccine).

