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Tigrinya 

ብዛዕባ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ክትባትን ሓበሬታን  
ዝተለመደ ዝበሃል ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ  

ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ : ኣነ ክትባት ምውሳድ ኣየድለየንን እዩ ምኽንያቱ ኮቪድ ሓሚመ ኔረ እየ ።  

መልሲ: ኣብ ቀረባ እዋን ዝተገበርረ መጽናዕቲ ዘርኢ ክትባት ዘይወሰዱ ሰባት ኣንጻር እዚ Covid-19 (ኮቪድ-19) ፣ ድሕሪ 

እቲ ሕማም ምስ ሓመሙ ድሕሪ ሰልስተ ወርሒ ቀልጢፉ መልሱ እቲ ሓም ከጥቅዖም ይኽእል እዩ ።  ኣይትረስዑ ፣ እቲ 

ሕማም እንተ ዳኣ ኣብ ሰውነትኩም ኣሎ ኮይኑ ንካልኦት ሰባት እውን ኣቲ ሕማም ከተመሓላፍልፍዎ ትኽእሉ ኢኹም ፣ 

ንስኹም እቲ ሕማም ተሰኪምክሞ ከምዘለኹም ከይፈአጥቁም ፣ ዋላእክዋ ጥዕናኹም ጽቡቕ ሃልው ወለሓንቲ ናይ 

ሕማም ምልክት ኣይሃልውኩም ።  

ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ:እቲ ሕማም ናይ  Covid-19 (ኮቪድ-19) ሒዝኩ እንተነይሩ ካላኣይ ጊዜ እቲ ሕማም ከይሕዘካ መታን 
ብተፈጥራዊ መንገዲ መከላኸሊ ኣለካ ማለት እዩ ።  
መልሲ፡ እቲ ሕማም  ኮቪድ ምስ ሓዘካ ካላኣይ ጊዜ እቲ ሕማም ሰውነታ ከይጥቅኦ ዘለዎ ምኽልኻል ማዕረ ክንደይ ብርቱዕ ከምዝኾነ 
ፍሉጥ ኣይኮነን ።  ፍሉጥ ዝኾነ ነገር እንተድኣሃዩ ግን Covid-19 (ኮቪድ-19) ብተደጋጋሚ ከጥቀዓካ ከምዝኽእልን ብተደጋጋሚ 
ክትሓምም ከምትኽእል እዩ ። እንተ ድኣ ክትባት ከይትወስዱ ወሲንኩም ። ካብ መጠን ንላዕሊ እቲ ክሓም ከጥቀዓኩም ንነብስኹም ኣብ 
ሓደጋ ተእትው ኣለኹም ።  ካብ ስራሕ ከተቋርጹን ከምኡ እውን ኣብ ሆስፒታል ክትኣትውን ትኽእሉ ኢኹም ፣ እንተ ድኣ እቲ ክትባት 
ሃልይኩም ግን ፣ እቲ ሕማም ክትቆጻጸርዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ፣ ከምኡ እውን መዓስ ክትክተቡ ትደልዩ ናትኩም ምርጫ እዩ ።   
 
 

ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ: ክልተ ክትባት ስለዝወሰድኩ እቲ ተወሳኺ መከላኸሊ ክትባት ምውሳድ 
ኣየድልየንን እዩ  
መልሲ:  እቲ ተወሳኺ ናይ ኮቪድ መከላኸሊ ክትባት ክትወስድዎ ከለኹም ነቲ ኣቐዲምኩም ዝወሰድኩሞ 
ክልተ ክትባት ጽቡቕ ጌሩ ነቲ ሕማም ክከላኽልኩም ይሕግዞ እዩ ።  
ከማኡ እውን ናይ ነዊሕ ጊዜ ካብ እቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) ክከላኸልኩም ይሕግዝ ።  

ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ:  እቲ ተወሳኺ ክትባት መከላኸሊ ሕማም ምስወሰድካዮ ብዙሕ ጸገማት 
ከምጸምጽእ ከኣ ሰሚዔ ኔረ ከምኡ እውን  ኣብ እዚ ጊዜ በዓላት ክሓምም ኣይደልይን ኣየ ።  
መልሲ: እቲ ቀሊል መልሲ ክትባት ወሲድካ ነብስኻ ካብ እቲ ሕማም ምክልክኻል እዩ ጽበለጸ፡ ነቲ ክመጽእ 
ዝኽእል ሓደጋ ምኽልኻል ዝበለጸ እዩ ። ክትባት ምስ ወሰድካ ቀሊል ዝኾነ ዘምችኡነት ክምጽእ ይኽእል። 
ከማኡ እውን ኢድካ ክትባት ዝወሰድካሉ ናይ ንእሽተይ ምድንዛዝ ከርእይ ይኽእል እዩ ።  
 

ጽውጽዋይ ወይ ከኣ ፈጠራ: እቲ ክትባት ምውሳድ ወለሓንቲ ትርጉም የብሉን እንተ ድኣ ነቲ ሕማም ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) 
ሕማም ሕጂ እውን ክሕግዘካ ይከኣል እንተድኣ ኮይኑ ።  

መልሲ:  እንተድኣ እቲ ክትባት ወሲድካዮ ነቲ ሕማም ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) እንተሒዙካ ካብ መጠን ንላዕሊ ከይትሓምም 

ክከላኸልካ ይኽእል እዩ ። መብዛሕትኦም ሰባት ከኣ  Covid-19 (ኮቪድ-19) ቅልል ዝበለ ሕማም እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ። ከምኡ 

እውን ካብ ሞት ክከላኽልኩም ይኽእል እዩ ። ኣቐዲምና እቲ ሕማም Covid-19 (ኮቪድ-19) ማዕረኽንደይ ከምዝትንክፈኩም ክንፈልጦ 
ኣይንኽእልን ኢና ።  ዋላእክዋ እክዋ ንስኹም ናይ እቲ ሕማም መጥቃዕቲ ከጥቅዓኩም ዝኽእለሉ ዕድል ካብ መጠን ንላዕሊ ገቢድ 
ይኹም እንበር ።  
 

Covid-19 (ኮቪድ-19) ክትባት ምውሳድ ማለት እቲ ሰውነትኩም እቲ ሕማም ከጥቅዖ ከሎ ነቲ ሕማም ካብ መጠን 
ንላዕሊ ከየጥቅዓኩም መታን ክኸላኸለልኩም ዝኽእል እዩ ፣ እዚ ከኣ ንስኹም ከቢድ ሕማም ከይሓመምኩም እቲ ክትባት 
ነቲ ሕማም ክበኣሶ ወይ ከኣ ከሸንፎ ይኽእል እሞ ናባኹም ዝወርድ ጉድኣት ትሑት ይኸውን ማለት እዩ ።  
ብዛዕባ እዚ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ተወሳኺ ሓበሬታ እንተድ ደሊኹም ከምኡ እውን ከመይ ጌርኩም ናይ ክትባት 
ክትወስዱ ቆጸራ ክትሕዙ ከምትኽእሉ ሓበሬታ እንተ ድኣ ደሊኹም ፣ ኣብ እዚ ዝስዕብ ዌብሳይት ኣቲኹም ተወከሱ 

www.sneevaccine.org.uk  
 
 

ብዛዕባ Covid-19 (ኮቪድ-19) ተወሳኺ ሓበሬታ እንተ ድኣ ደሊኹም ብኽብረትኩም ናብ ዝስዕብ ዌብሳይት ተወከሱ፣ www.sneevaccine,org.uk  
ብዛዕባ ስራሕኩም ፣ ብዛዕባ ዘይተኸአል ዕዳኹም ወይ ከኣ ብዛዕባ ትነብርሉ ገዛኹም ዘተሓሳስብ ነገራት እንተ ድኣ ኣለኩም ኮይኑ ብኽብረትኩም ምስ  Saffolk 

Advice and Support Service (ሹፍፎልክ ኣድቫይስ ኣንድ ሳፖርት ሰርቪስ) ናይ ምኽርብ ሓገዝን ወሃብቲ ተራኸቡ ። free on 0800 068 3131 Monday to 
Friday 9am-5pm. 
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