
ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 (Covid-19) ክትፈልጥዎ ዘድልየኩም ኲሉ ሓበሬታ፥

ሓይሊ 
ሕያውነት

ሓጺር ምኽርታት፥

ክታበታት፡ ህይወት 
የድሕን።

ክታበታት ኮቪድ-19፡
ንጥቡቕ መለክዒታት 
ድሕነት ዘማልኤ እዩ።

ክታበታት፡ ንምሉእ 
ኮም ካብ ሕማም 
ዝከላኸል እዩ።

ክታበታት ኮቪድ-19 
ንፍርያምነት ዝጸሉ 
ከምዝኾነ ዘረጋግጽ 
መርትዖ የለን።

ክታበታት ኮቪድ-19 
ንኽዳሉ ኣብ ዓለም ዓቢ 
ጻዕሪ ተኻዪድሉ እዩ።

ኣብ ትሕዝቶ ክታበታት 
ኮቪድ-19፡ ናይ ሰብ
ወይ ናይ እንስሳ 
ውጽኢት ወይ እንቛቚሖ 
ኣይርከብን እዩ።

ክታበታት፡ ንዓኹም፡ ንፈተወትኩምን ኣብ 
ከባቢኹም ንዘለዉ ሰባትን ካብ ሕማም 
ንኽከላኸለልኩም ተባሂሉ እተዳለወ እዩ።

Tigrinya



ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 (Covid-19) ክትፈልጥዎ ዘድልየኩም ኲሉ ሓበሬታ፥

ሓይሊ 
ሕያውነት

! ካብ ዜተኣማምን እሙንን ምንጪ እተረኽበ ጭብጥታት ይሃልውኩም።

! ባንኪ ምንጭታት፥ መርበባት-ሓበሬታ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና (NHS)፡ 
ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ከምኡውን ቀይሕ መስቀል ብሪጣንያ 

ይሃልውኩም (ጭብጥታት ብምቕራብ ንሰባት ንምሕያል እንጽዕር  

ገለልተኛ ውድብ ኢና)።

! ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ዝምልከት ሓበሬታ ከተንብቡን ክትርድኡን  

ግዜ ውሰዱ። ተወሳኺ ደረጃ ክንክንን ሓልዮትን ዘድልዮ፡ ጥዕናኹም እዩ።

! ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ወይ ዘተ ጉጅለ ዋትስኣፕ (WhatsApp) 
ዘንበብክሙዎ ጽሑፍ ዘይበርሃልኩም ምስዝኸውን፡  

ርግእ ኢልኩም ባዕልኹም መጽናዕቲ ኣካይዱ።

! እንወስዶ ስጉምታት፡ ብዓቢ መገድታት 

ንኻልኦት ሰባት ይጸሉ እዩ።

ዘክሩ፥



ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 (Covid-19) ክትፈልጥዎ ዘድልየኩም ኲሉ ሓበሬታ፥

ሓይሊ 
ሕያውነት

ክታበታት፥

 - ኣብ ነፍስወከፍ ዓመት፡ ህይወት ናይቶም ኣብ ዩናይትድ 
ኪንግዶምን መላእ ዓለምን ዝርከቡ 3 ሚልዮን ሰባት 
ብክታበት ይድሕን ኣሎ። 

 - እዚ ክታበታት’ዚ ምስዝውሰድ፡ ከም በዲዶ፡ ፖልዮን  
ቲታኖስን ዝኣመሰለ ሕማማት ብፍጹም ኣየጋጥምን ወይ 
ድማ ሳሕቲ ዘጋጥም ይኸውን።

 - ክታበት ምስእንወስድ፡ ነቶም ካባና ንላዕሊ ተኣፈፍቲ ንዝኾኑ 
ወይ እቲ ክታበት ክረኽቡ ንዘይከኣሉ ሰባት (ንኣብነት፥  
እቶም ዝሓመሙ ወይ እተዳኸመ ስርዓተ-ምክልኻል  
ዘለዎም ሰባት) ካብ ሕማም ንከላኸል ኣሎና።

ድሕነት ክታበት ኮቪድ-19:
 - እዚ ክታበታት፡ ኣብ ድሕነቱ፡ ብቕዓቱ ወይ ውጽኢታውነቱ 

ዝኾነ ጥርጠራ ምስዝህልዎ ነይሩ፡ ሚልዮናት ህዝቢ 
ዝቕበልሉ ምኽንያት ኣይምሃለወን ነይሩ።

 - ኣብ ዩናይትድ ኪንግዶም ኣብ ጥቕሚ ዝውዓለ ኲሉ 
መድሃኒታት ውሑስ ከምዝኾነ ንምርግጋጽ፡ እዚ ጥቡቕ 
ዝኾነ መምዘኒታት፡ ብወኪል ቁጽጽር መድሃኒትን ፍርያት 
ክንክን ጥዕናን እተዳለወ እዩ። 

 - ክታበት ኦክስፎርድ/ኣስትራዘኒካ (Oxford/AstraZeneca)፡ 
ኣብ ልዕሊ 11,000 ሰባት ተፈቲኑ። ክታበት ጋይዘር/ባዮንቴክ 
(Pfizer/BioNTech) ድማ ኣብ ልዕሊ 43,500 ተፈቲኑ።

ምንጭታት

NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE 

ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
ዩናይትድ ኪንግዶም – https://www.gov.uk/coronavirus 
ስኮትላንድ – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
ዌልስ – https://gov.wales/coronavirus 
ሰሜናዊ ኣየርላንድ – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 

ምምዕባል ክታበት ኮቪድ-19፥

 - ንዝኾነ ክፋል’ቲ መስርሕ’ቲ ከምዝሰጋገር ኣይተገብረን።

 - እቲ ንምምዕባል ክታበት ቅልጡፍ ንኽኸውን ዝገብር 
ሰለስተ ነገራት፥ ገዚፍ ምወላ፡ ተወሳኺ ጸጋታትን ኣዝዮም 
ብዙሓት ተመራመርትን እዩ። መስርሕ ምምዕባል ክታበት 
ኮቪድ-19 ድማ ነዚ ሰለስተ ዘካተተ ነይሩ። 

 - ካልእ ክታበት፡ ብኸምዚ ደረጃ ዓለማዊ ድፍኢት 
ኣይተገብረሉን።

 - ዓለም - ንለብዒ’ዚ ቀታሊ ቫይረስ ጠጠው ምባል -  
ዝብል ቀዳምነት ሂባትሉ ነይራ፣ ስለዚ ድማ እተን  
ኣብ መላእ ዓለም ዝርከባ መንግስታት፡ ተወሳኺ  
ምወላ ገይረን።

ክታበታት ኮቪድ-19 ብኸመይ ይሰርሕ፥

 - ክታበታት፡ ነቲ ቫይረስ ዝቃለስ ጸረ-ነፍሳት መታን ክፈጥር፡ 
ንስርዓተ-ምክልኻል መጠንቀቕታ ብምስዳድ ዝሰርሕ እዩ።

 - ናትኩም DNA ኣይልውጥን እዩ።

 - ንፍርያምነት ከምዝጸሉ እተረጋገጸ መርትዖ የለን።

ትሕዝቶ ክታበት ኮቪድ-19:
 - ዝኾነ ናይ ሰብ ጥረ-ነገራት፡ ናይ እንስሳ ጥረ-ነገራት  

ወይ እንቛቚሖ ዝሓዘ ኣይኮነን።

ዕሙቕ ዝበለ ሓበሬታ...


