እዚ ክታበት ከመይ ይሰርሕ?
እዚ ክታበት ብ ኮቪድ-19 ኣዚኻ ናይ ምሕማም ዘሎ ዕድላት ይቕንስ።
እዚ ክታበት ስብነትና ናይ ባዕሉ ናይ መከላከሊ (ጸረነብሳት) ጸረ
ኮቪድ-19 ናይ ምፍራይ ዓቕሚ ንክህልዎ ይሕግዝ።

ኮቪድ-19 ክሕዘኒ ወይ ከኣ ከመሓላልፍ ይኽእል ዶ?
ተኽእሎታት ኣሎ፣ ግን ኣዝዩ ብዝወሓደ ምስ ክታበት ዘይምሳድ
ክወዳደር ከሎ። እቲ መልከፍቲ ወይ ውን እቲ ቫይረስ ምትሕልላፍ
ጠጠው ይብል ድዩ ኣይብልን ክሳብ ሕጂ እኮል ዝኮነ ጭብጢ የለን፣
እንተኮነ ግን እቲ ተኽእሎታት ይቕንስ።
ዋላ እውን ክታበት ድሕሪ ምውሳድካ ብመንግስቲ ን ኮቪድ-19
ብዝምልከት ዝወጸ መምሪሕታት ቀይድታት ክትክተል ይግባእ። እዚ
ከኣ ርሕቀትካ ምሕላው፣ ኣእዳውካ ምሕጻብን ናይ ኣፍን ኣፍንጫን
መሸፈን ምዝውታርን የጠቓልል። ንእዋናዊ መምሪሕታትን ቐይድታትን
ኣብዚ ክርከብ ይከኣል፣

https://www.gov.uk/coronavirus.

ኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19)
ድሕሪ ክታበት ምውሳደይ

እዚ ዘሎ ክታበት ብኻልእ ሓድሽ ዓይነት ናይ ኮቪድ-19
ንኸይልኸፍ ይከላኸለለይ ድዩ?
እወ, እዚ ክታበት ኣንጻር ሓድሽ ዓይነት ናይ ኮቪድ-19 ከም ዝኻላኸል
ገይሩ እዩ ተሰሪሑ፣ ተመስኪሩሉ ድማ እዩ።

(ለካቲት 2021)

ኣብ ህወተይ ከንደይ ግዜ እየ እዚ ክታበት ከውስድ
ክታበት ኮቪድ-19 እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ?
ልክዕ ከም ካልኦት ክታበታት ገለ ነዞም ዝስዕቡ ዘጠቓለለ ተራ
ሳዕቤናት ክህሉ ይኽእል፣

ዘለኒ?

•

ኣብቲ መርፍእ ዝተውግኣሉ ቅልጽምካ ምዕጻቕ፣ ቃንዛ፣
ሙቐት፣ በርበረ ምሳል፣ ሕበጥ ወይ ቃንዛ

•

ስሚዕታት ረስኒ፣ ቃንዛ፣ ድኻም ወይ ሓፈሻዊ ምጽላእ

እዚ ክታበት ኣብ ክልተ ክፋል እዩ ዝውሰድ። እቲ ካልኣይ ክፋል
ክታበት ድሕሪ 3 ክሳብ 12 ሳምንታት ካብቲ ቀዳማይ ይውሃብ፣
ንዝበለጽ ምክልኻል ክልቲኡ ክፋላት ምውሳድ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እቲ
ቀዳማይ ክፋል ናይቲ ክታብት ድሕሪ ምሳድኻ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ
ክፋል ሓበሬታ ክወሃበካ እዩ። እንተ ደኣ ተጸሊኡካ ነቲ ናይ ክታበት
ቆጸራኻ ንኻልእ ግዜ ከተሰጋግሮ ይግባእ።

•

ሓማም ርእሲን ዕግርግር ምባልን

ከም ናይ ጉንፋዕ ክታበት ክኸውን ተኽእሎ ኣሎ፣ ምስቲ ዝመጽእ

እዞም ምልክታት እዚኦም እቲ ክታበት ይሰርሕ ከምዘሎን እቲ ስርዓተ
ምክልኻል ናይ ሰብነትና ነቲ ምላሽ ክምዝህ ዘሎ ዝነግር እዩ።
ፕራሲታሞል ብምውሳድ ከኣ ካብዞም ኩሎም ሳዕቤናት ምንጋፍ
ይከኣል። እዞም ሳዕቤናት እዚኦም ካብ ሓደ ሰሞን ንላዕሊ ክጸንሑ
የብሎምን። እንተደኣ ካብ ምልክታትካ ገዲዶም ወይ ከኣ ተሻቒልካ ናብ
ኤን.ኤች.ኤስ 111 ምድዋል ይከኣል፣ ክታበት ኮቪድ-19 ከም ዝወሰድካ
ንገሮም።

ሓድሽ ቁርጺ ናይቲ ቫይረስ ኣብ ግምት ብምእታው ኣብቲ ክታበት
ለውጥታት እንዳተግብረ ዓመታዊ ናይ ክታበት ዙር ክህሉ ይኽእል።

ንዝያዳ ሓበሬታ
•

www.groundswell.org.uk/thecovid-19vaccine/

ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕቤናት ከ?
ኣብ መላእ ዓለም እዚ ክታበት ዝውሰዶ ሚልዮንት ሰባት እዚ ናይ
ክታበት ዘመተ ካብ ዝጅምር ይኾን ኣብ ግዜ ፈተና ዝተመዝገበ ናይ
ነዊሕ እዋን ሳዕቤን የለን። እንተኮነ ግን ሓቒ እዩ ኩሉ ዝፈሪ
መድሃኒትን ክታበትን ኣብ ነዊሕ እዋን ዝኮነ ሳዕቤን ከማዕብል
ኣይእልን እዩ ኢልካ ርግጸኛ ምዃን ኣይከኣልን እዩ። ብምጥቕላል እቲ
ተኽእሎታት ናይ ነዊሕ እዋን ሳዕቤናት ካብቲ ብ ኮቪድ-19 ክመጽእ
ዝኽእል ሳዕቤናት ዝወሓደ እዩ።

ግራውንድስዌል መሻርክትን ሓበሬታ ክታበት ኮቪድ-19

•

መምርሒ ኮቪድ-19 ንገዛ ዘይብሎም ሰባት

www.groundswell.org.uk/coronavirus
•

ናይ ኤን.ኤች.ኤስ ንክታበት ኮቪድ-19 ዝምልከት ሓበረታ

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid19/coronavirus-vaccination/coronavirusvaccine/

