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Tigrinya 

ናይ ስዓል ክትባት  
መን ክኽተብ ኣለዎ ንምንታይ እዩ ከ ብጣዕሚ ኣገዳሲ  

እቲ ናይ ሰዓል ቫይራስ ብኸመይ መንገዲ እዩ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝመሓላለፍ? 

እቲ ሕማም ረኽሲ ዘለዎ ሰብ እሑዕ ኢሉ ክስዕል ከሎን ወይ ከኣ ሕንጥሸው ክብል ከሎ ፣ እቲ ሕማም 

ሰዓል ቫይራስ ነጠብጣብ ናይ ጥፍጣፍ ናብ እቲ ቦታ ይዝርጋሕ ።  

እቲ ነጠብጣብ ካብ ኣፍን ኣፍንጫን ዝወጽእ ናብ ካልእ ሰብ ይመሓላለፍ ወይ ከኣ ናብ እቲ ጥፍጣፍ 

ነጠብጣብ ቫይረስ ዘለው ዝዓለበሉ ቦታታት ብኢንድና ክንሕዞ ከለና ናብ ሰውነትና ይመሓላለፍ ። 

 

ኣነ ኸ ናይ እዚ ሰዓል መከላኸሊ ክትባት ክኽተብ ኣለኒ ድዩ? 

እዚ ሓደ ካብ እቲ ዝበለጸ መንገዲ እቲ ሕማም ሰዓል ናብ ብዙሕ ሰብ ከይመሓላለፍ ዝከላኸል እዩ ። 

እዚ ካብ እቲ ዘሎ መከላኸሊ ዘሎ ናይ እዚ ሰዓል ከይመሓላለፍ መታን ዝሕግዝ እዩ ።   

ኣብ እዚ ሰዓት እዚ ነዚ ሕማም ናይ ሰዓል መከላኸሊ ዘሎ መንገዲ ከቢድ ሓምም ከሕዘካ መታን 

እቲ ክትባት ምኽታብ እዩ ። ከምኡ እውን ኣፍካን ኣፍንጫኻን ብማስኬራ ምሽፋን ።  

ናይ ሰዓል ፍሉ ክትባት ከ ከመይ ጌረ ክረክብ ይክእል? 

ልዕሊ 50 ዕድሚኦም ሰባት ከምኡ እውን ዝኾነ ሕማም ዘለዎም ሰባት ፣ ቆሎዑት ዝተወሰነ ዕድሚኦም 

ዘለው ፣ ሰባት ምስ ካልእ ሕማማት ዘለዎም ብሓባር ዝነብሩ ፣ ጥንሱታ ደቂ ኣንስይቶ ኩሎም እዚኦም 

ሰባት እዚኦም ነዚ ክትባት እዚ ክወሃቦም ይፍቀዶም እዪ ። Flu vaccine - NHS (www.nhs.uk).  

ዝኾነ ሰብ ነዚ ክትባት እዚ ብነጻ ክወሃቦም ዘይፍቀዶም ሰባት ከኣ ካብ ፋርማሲ ገዚኦም እቲ ክትባት 

ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም ።  

እዚ ክትባት እዚ ንጥንስቲ ሰብ ክኸውን ይኽእል ድዩ? 

እወ ፣ እዚ ናይ ሰዓል ክትባት ኣብ ዝኾነ እዋን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ጥንሲ ከላ ብዘይ ወለሓንቲ 

ጸገም ክወሃብ ይከኣል እዩ ፣ እዚ ከኣ ንኣደን ንቆልዓን ከድሕን ይኽእል እዩ ።  

ኣብ ጊዜ ጥንሲ እቲ ሕማም ሰዓል ክህልውከሎ ፣ ረክሲ ሕማም ናይ ሰዓል እንተ ድኣ ሒዝዎም 

ከኣ እዚ ነታ ጥንስቲ ሰብ ኣብ ናይ ሆስፒታል ምእታው እንተንሲቭ ኬር ከብጽሕ ይኽእል እዩ ።   

ናይ ሰዓል ሕማም ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል ድዩ? 

ሓድ ሓደ ግዜ ሰባት ሕማቕ ሰዓል እዩ ፣ እንተኾነ ግን እዚ ሰዓል ሕማም ክሕዘካ ከሎ ካብ እቲ 

ዝተለመደ ሰዓል ዝገደደ ክኸውን ይኽእል እዩ ።  

ካልእ ገቢድ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ሰባት እዚ ሕማም እዚ ክሕዞም ከሎ ማዕረ ናብ ሆስፒታል 

ክኣትው ክገብሮም ይኽእል ፣ ከምኡ እውን ስጋብ ናብ ሞት ከብጽሕ ይኽእል እዩ ። 

ኣነ እቲ ቀንዲ ክዝክሮ ዘለኒ ነገራት እንታይ እዩ? 

ሰዓል ሕማም ከመይ ከምዝኾነ ዘይፍለጥ እዩ ፣ ከምኡ እውን ብቐሊሉ ናብ ካልእ ሰብ 

ክመሓላለፍ ዝኽእል እዩ ።  

እዚ ሕጂ ክርምቲ እቲ ሕማም ሰዓል ካብ እቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ንላዕሊ ክኸውን እዩ ዝብል 

ግምት ኣለና ።  

ኩሉ ጊዜ ኣፍኩም ምሽፋንኩም ኣይትረስዕዎ ፣ እንተ ድኣ ሕንጥሽው ኢልኩም ወይ ከኣ 

ሲዒልኩም  ኩሉ ጊዜ ኢድኩም ተሓጸቡ ።  

 

ኣብ መንጎ Covid-19 (ኮቪድ-19) ኣብ መንጎ ሰዓልን ዘሎ 

ፍልልይ ብጣዕሚ ውሑድ ስለዝኾነ ክትፈላልዮ ብጣዕሚ 

የሸግር እዩ ። ስለዚ ኩሉ ጊዜ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) 

ምርመራታት ክትገርቡ ኣገዳሲ እዩ ።  

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJNKlNVf9BGUAxfqJypNFu1I4TUzV67sDCrcViavXJ7c3hE8ZyYHhsaAgbIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

