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ክትፈልጥዎም ዝግብኣኩም 7 ሓቅታት ብዛዕባ
ክታበት ኮቢድ-19

ክታበታት ኮቪድ-19 ዝኾነ ክፋል ናይቲ ሕማም ኣይመሓላልፍን 
እዩ፡ ስለዚ ኮቪድ-19 ከመሓላልፍ ኣይክእልን’ዩ። ክታበታት ኮቪድ-
19 ካብቲ ቫይረስ እዮም ዝከላኸሉልካ። ድሕሪ ምኽታብካ፡ ከም 
ቃንዛ ቀላጽም ወይ ድማ ረስኒ ዝኣመሰሉ ዝኾኑ ጎድናዊ ሳዕቤናት 
ከምጽኣላካ ይኽእል እዩ።  
እዚኦም ባህርያውያንን ሉሙዳት ነገራት እዮም።

ከም ሽኮርያ ዝኣመሰለ ተኸታታሊ ሕማም ምስ ዝህልወካ፡ 
ብሕማም ኮቪድ-19 ንኽትልከፍ ዘለካ ተኽእሎ ልዑል እዩ። 
ክታበት ኮቪድ-19 ንተኸታታሊ ሕማማት ወይ ድማ ኩነታት 
ዘለዎም ሰባት ውሑስን ብቑዕን እዩ።

ቫይረሳት ምስ ግዜ ይልወጡ ወይ ድማ ንኣሽቱ ዝኾኑ ምቅይያራት 
የርእዩ እዮም። ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ነቶም ኮቪድ-19 ቫይረስ 
ዘላዓሎም ክሳዕ ሕጂ ዝረኣናዮም ተጽዕኖታት ኣብ ምቅዋም 
ብቕዓት ከምዘለዎ ሓበሬታ የርኢ። 

ኣብ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዝኾነ ዝተዘለለ ደረጃታት ኣይነበረን። 
ኣብ ምሉእ ዓለም ዘለዉ ተመራመርቲ ስነ-ፍልጠት ኣብ ከምዚ 
ዓይነት ቴክኖሎጂ ንልዕሊ ዓሰርተታት ዓመታት እዮም ክሰርሑ 
ጸኒሖም። በዚ ምኽንያት እዩ ውሑስን ብቑዕን ዝኾነ ክታበት ኣብ 
ሓጺር እዋን ክትግበር ተኻኢሉ። 

ክታበት ኮቪድ-19 ደቀቕቲ ኤሌክትሮኒካዊ ንብረታት ወይ ድማ 
መቆጻጸሪ ንብረታት ኣለዎ ዝብል ጌጋ ሓበሬታ ግጉይ ምዃኑ 
ተረጋጊጹ እዩ። ኣብ ነፍሲወከፍ ክታበት እንታይ ከም ዘሎ ኣርጊጽና 
ንፈልጥ ኢና። ዝርዝር ናይ ነፍሲወከፍ ትሕዝቶ ናይ ክታበት ኣብ 
መስመር ኢንተርነት ክርከብ ይከኣል’ዩ። 

ክታበታት ኮቪድ-19 mRNA ዝዓይነቶም ክታበታት ኮይኖም፡ 
ምስ ናይትካ DNA ምትሕሓዝ የብሎምን። ጸረ-ነፍሲ ክፈጥሩ 
ዝኽእሉ ናይ ምክልኻል ግብረመልሲ ብምፍጣር ብኮቪድ-19 
ንኸይትልከፍ ይከላኸሉልካ።

ሓቂ #1
ክታበታት ኮቪድ-19፡ ንሕማም ኮቪድ-
19 ኣይኮኑን ዘሕምሙኻ።

ሓቂ #2
ክታበታት ኮቪድ-19 ምስቲ ኣብ 
ምምዕባል ንዓመታት ዝተገበረ 
መጽናዕታት መሰረት፡ ውሑሳት እዮም።

ሓቂ #3
ክታበታት ኮቪድ-19 ካብ ሓደ ንላዕሊ 
ጽዕነት ናይ ቫይረስ ክከላኸለልካ 
ይኽእል እዩ።

ሓቂ #6
ክታበታት ኮቪድ-19 ዝኾነ ደቀቕቲ 
ኤሌክትሮኒካዊ ኣቕሓታት ወይ ድማ 
መከታተሊ መሳርሒታት የብሉን።

ሓቂ #7
ተኸታታሊ ሕማማት ወይ ድማ ኩነታት 
ዘለዎም ሰባት እብረኦም ምስ በጽሐ 
ንእለት ክኽተቡ ኣለዎም።

ዝኾነ ካብቶም ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት መኻንነት ወይ ምኻድ ጥንሲ ከምዘጋጥም ዘርኢ ዋላሓደ ሓበሬታ የለን። ከምኡ'ውን ብዓይኒ 
ባዮሎጂ፡ እቶም ኣብ ኮሮና ቫይረስ ናይ ፕሮቲን ስፓይክ ዘለዉ ደቀቕቲ በላሕቲ ነገራት፡ ነቲ ናይ ማህጸን መናድቕ ክቐዱን መድመይቲ 
ከምጽኡን ኣይክእሉን እዮም። ኣብ እዋን ጥንሲ ኮነ ኣብ ግዜ ምጥባው፡ ክታበት ምውሳድ ውሑስ እዩ። ነፍሰጾራት ኣንስቲ ንኸበድቲ ሕማማትን 
ብኮቪድ-19 ዓራት ክሕዛን ዝተጋደደ ስግኣተ ሓደጋ እዩ ዘለወን። ዝኾነ ሕቶ ምስ ዝህልወካ ምስ ሓኪምካ ተዘራረብ።

ሓቂ #5
ክታበታት ኮቪድ-19 ምስ ምምካን ወይ ድማ ምንጻል ጥንሲ ምትሕሓዝ የብሉን።

ሓቂ #4
ክታበታት ኮቪድ-19 ንናይትካ DNA 
ኣይቅይሮን እዩ።
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