
 

ክትባታት  
ብዛዕባ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ን ናይ ጉንፋዕ ክትባታት ዝምልከት ሓበሬታት  

ክትባት ናይ Covid-19 (ኮቪድ -19) ከመይ እዩ ዝሰርሕ ? 
መብዛሕትኡ ናይ Covid-19 (ኮቪድ -19) ክትባት ነቲ ናይ SARS-CoV-2 (ሳርስ-ኮቭ)  ሕማም ናይ ምክልኻል ሓይሊ ወይ 
ከኣ ዓቕሚ ኣለዎ ። እንተ ድኣ ሓደ ሰብ ናይ Covid-19 (ኮቪድ -19) ክትባት ኣቐዲሙ ዝተኸትበ እቲ ሓማም ናይ Covid-19 
(ኮቪድ -19) ክሕዞ ከሎ እቲ ቫይረስ ኣብ ደምካ ኣቲኡ ከቢድ መጥቃዕቲ ንኸውርድ ይከላኸል እዩ ።. 

 

ሕጂ እውን እቲ ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ማዕረ ኽንደይ ቀልጢፉ ከምዝተሰርሐ ንዓይ የተሓሳስበኒ እዩ  
እቲ ደረጃ ብደረጃ ዝተወስደ መጽናዕትታትን ፣ ኣሻሓት ዝኾነ ምርመራታት ዝተገበረሉ ፣ ቀልጢፉ ክሰልጥ ዘኽኣሎ ብብዝሒ ስለዝተገበረ 
እዩ ። እዚ ከኣ ነቲ ውጺኢትን ማዕረ ኽንደይ ደሕንነቱ ዘማልአ ወይ ከኣ ካብ ሓደጋ ነጻ ክምዝኾነ ብሱሉጥ ጊዜ ክፍለጥ ኪኢሉ ።  
 

ኣብ ሙሉእ ዓለም ልዕሊ  6.5 ቢልዮን ዝኣክል ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ልትናት ልወሃብ ተኻኢሉ ። ክትባት ዝተኸትቡ ሰባት እቲ 
ሕማም ገቢድ መጥቃዕትን ማዕረ ሞት ከምጽእ ዝኽእል ቁጽሪ ከምዝቕንስን እቲ ሕማም ከቢድ መጥቃዕቲ ከየውርድ ከምከላኸል እዩ 
ዘርኢ ።   
 

ሕጂ እውን ናይ Covid-19 (ኮቪድ-19) ክትባት ክወስድ ይኽእል ዶ? 
እወ ዝኾነ ሰብ ቀዳማይ ፣ ካላእይ፣ ከምኡ እውን እቲ መወሳኽታ ዝወሃብ ክትባት ክወስድ ይኽእል እዩ ። https://sneevaccine.org.uk/  
ቆጸራ ከይሓካ ከይድካ ክትክተበሉ ትኽእል ዝተፈላለየ ቦታት ኣሎ ፣ ብኽብረትኩም ዝስዕብ ድሕረ ገጽ (ዌብሳይት) ተወከሱ ። 
: https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/  
ወይ ከኣ በዚ ዝስዕብ ቁጽሪ ተሌፎን ብምድዋል ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም ።  

እቲ ናይ ጉንፋዕ ክትባት ከመይ ጌሩ እዩ ዝሰርሕ? 
ዕድሚኦም ልዕሊ 50 ዓበይቲ ዝኾነ ዓይነት ሕማም ዝለአዎም ፣ ቆልዑት ዝተወሰነ ዕድመ ዝበጽሑ ፣ እቶም ኣብ ትሕቲ ምእላይ ዝነብሩ ዓበይቲ 
ሰባት ፣ ኣለይቲ ዓበይቲ ሰባት ፣ ናይ ጥዕና ኣገልግሎት ወሃብቲ ኣብ ቅድሚ ሕዝቢ ዝሰርሑ ፣ ሰባት ናይ ኣብ ውሽጦም እቲ ናይ ሕማም 
ዝከላኸል ደም ድሕክመት ወይ ከኣ ጸገም ዘለዎም ወይ ከኣ ነፍሰ ጾር ዝኾኑ ነዚ ክትባት እዚ ክወሃቦም ይፍቀዶም እዩ ። እዚ ናይ ጉንፋዕ ክትባት 
ምስ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ኣጠቓላይ ሓኪም GP (ጂ.ፒ) ብምርኻብ ወይ ከኣ ኣብ ፋርማሲ ክትወስድዎ ትኽእሉ ኢኹም ።  
እቶም ነዚ ክትባት እዚ ብነጻ ክወስድዎ ዘይፍቀዶም ከኣ ካብ ፋርማሲ ገዚኦም ክትባት ክወስድዎ ይኽእሉ እዮም ።  
 

እንተ ድኣ ናይ ጉንፋዕ ሕማም ሒዙካ ሓደገና ወይ ከኣ ከቢድ ድዩ? 
ጉንፋዕ Influenza (flu) (ኢንፍሉአንዛ ) (ፍሉ) ን ናይ ሰዓል ሕማምን ክልቲኦም ብትንፋስ ናይ ሰብ ፣ ብቐሊሉ ዝመሓላለፉ 
ሕማማት እዮም ፣ እንተኾነ ግን እቲ ቫይረስ ሕማም ዘምጽእ ናይ ክልቲኦም ዝተፈላለየ እዩ ።  
 
ጉንፋዕ ካብ ናይ ስዓል ሕማም ዝገደደ እዩ ፣ ገቢድ ናይ ጥዕና ጸገመት እውን ክወርድ ይኽእል እዩ፣ ሞት ከይተረፈ ።  

እቲ ቀንዲ ኣነ ክዝክሮ ዘለኒ ነገራት እንታይ እይ? 
ናይ ጉንፋዕ ሕማምን ናይ  Covid-19 (ኮቪድ-19) ሕማም ብጣዕሚ ብቐሊሉ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ብቐሊሉ ዝመሓላለፍን ብጣዕሚ ክትግምቶ 
ዘይትኽእል ሕማም ክኸውን ይኽእል እዩ ።  
እዚ ክረምቲ እዚ ከቢድ ወይ ከኣ ብዙሕ ናይ ጉንፋዕ ሕማም ክህልዎ ዝኽእል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ዝለዓለ ሕማም ዘለዎ እዩ ።  
ሕንጥሸው ክትብሉ ከለኹም ኩሉ ጊዜ ኣፍኩምን ኣፍንጫኹምን ምሽፋን ኣይትረስዕዎ ኢኹም ። ከምኡ እውን ኣእዳውኩም ጸጸኒሕኩም 
ክትሕጸቡ ይግባእ ።  
 

ተወሳኪ ሓበሬታ ብዛዕባ ክትባታት ዝምልከት እንተ ድኣ ደሊኹም ኣብ ዝስዕብ ናይ World Health Organisation 
website (ዓለም ለኸ ትካላት ድሕረ ገጽ (ዌብሳይት) ኣብ ዝስዕብ ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም: How do vaccines 

work? (who.int) 
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