
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ንርእስኻን ንቆልዓኻን 
ሓልዎም 
ብናጻ ናይ COVID-19 ከምኡውን ናይ 
ኢንፍሉወንዛ ክትከላኸለሉ እትኽእል 
ክታበት  

 

ንጥኑሳትን ነተን ኪጠንሳ ዚፍትና ዘለዋ ዚኸውን ሓበሬታ 

 

ትጽበዩ ኣለኹም ቆልዓ? 



 

 

ልዕሊ 51,000,000 ዝዀኑ ሰባት ኣብ ዓዲ 

እንግሊዝ ናይ መጀመርያ ግዜ ክታበት ናይ 

ኮቪድ-19 ወሲዶም፣ እንተላይ ልዕሊ 81,000 

ነፍሰ-ጾር ተቐቢለን ኢየን። ጥኑሳት ኣንስቲ 

ኻብ ሚያዝያ 2021 ኣትሒዘን ናይ ኮቪድ-19 

ክታበት ክወሃበን ጸኒሑ ኢዩ። ንርእስኻን 

ንውሉድካን ብናጻ ናይ ኮቪድ-19 ናይ 

ኢንፍሎንዛ ክታበት ብምውሳድ ኣድሕን። 

እቲ ክታበት ንጥኑሳትን ነተን ጡብ ዘጥባ ኣብ 

ድሕንነተን ውጽኢታዊ ኢዩ ። ወዲ 18 ወይ 

ልዕሊኡ እንተ ዄንካ ንናይ ኮቪድ-19 ክታበት 

ኽትምዝግብ ወይ ኽትካፈል ትኽእል ኢኻ። 

ብእግሪ እትጓዓዞ ማእከል። ሓንሳብ 

ቀዳማይን ካልኣይን ክታበት ምስ ረኸብካ 

ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ፣ዝያደ መካላኸሊ 

ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። 

ወዲ 12-17 ዓመት እንተ ዄንካ ናይ ኮቪድ-

19 ክታበት ቆጸራ ክትሕዛ ትኽእል ኢኻ፣ 

ክልቲኡ ክታበት ድማ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። 

 
እዚ ኼጋጥም ዚኽእል ጐዳኢ 

ሳዕቤናት እዚ እዩ ፦ 

• ካብ መርፍእ ምውጋእ ዝመጽእ ንእሽተይ 

ሕበጥ ቅልጽም 

• ድኻም ይስማዓካ 

• ርእስኽ ይሕመካ 

• ቅርጥማት 

• ናይ ሕማም ስምዒት። 

ከም ቍጥዐ ኣካላት(ኣለርጂ) ወይ ደም 

መርጋእቲ ዝኣመሰለ ዝኸፍአ ሳዕቤን ሳሕቲ 

እዩ ዜጋጥም ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 

የብሉን 

ወይ ኣይሓዘን ናይ እንቋቁሖ ወይ ናይ እንስሳ 

ውጽኢት። እቶም ቬጋን ወይ ኣሕምልቲ ጥራይ 

ዝበልዑ ሰባት ሓደጋ ኣየምጻኣለሙን እዩ። 

እቲ ናይ ኦክስፎርድ/ኣስትራዘነካ ክታበት 

ሒደት ኣለዎ 

 

 



 

 

ኣልኮላዊ ጥረ ነገር እኳ እንተ ለዎ፣ እዚ ግን 

ካብቲ ኣብ ከም እንጌራ ዝኣመሰለ መዓልታዊ 

ምግቢ ዚውሕድ እዩ። 

 

ስለምንታይ እየ ክኽተብ ዘድልየኒ? 

እቲ ሕማም ኮቪድ-19 ክሳዕ ሕጂ ይዝርጋሕ 

ኣሎ ንጥኑሳት ኣንስቲ ድማ ከቢድ ክኸውን 

ይኽእል ኢዩ። ክልቲኡ ኺህልወካ ኣገዳሲ እዩ 

መጠን ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዶዝ 

ንምክልኻል ንዓኻን ንዘይተወልደ 

ዕሸልካን ንምክልኻል። 

 

እዚ ናይ ኢንፍሉወንዛ ክታበት 

ወይ ጃብ፣ንጥኑሳት ደቂ 

ኣንስትዮ ዉሑስ ድዩ? 

ናይ ኮቪድ-19 ዝበሃል ክታብታት 

ድሕንነታውን ውጽኢታውን ኢዩ። ኣብ 

ብሪጣንያን ኣብ መላእ ዓለምን 

ብኣሽሓት ዝቝጸራ ነፍሰ-

ጾራትደቅንስትዮ ብዘይ ገለ ጕድኣት 

ክኽተባ ተኻኢሉ ኢዩ። 

ኩሎም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ክታበታት ፡ 

በቶም ናጻ ትካላት ዝተፍቀዱ ክኾኑ ኣለዎም 

ናይ ኣፋውስን ናይ ጥዕና ኣቕርቦት ተቆጻጻሪ 

ኤጀንሲ (MHRA) ። MHRA ብኽፍሊ ጥዕናን 

ማሕበራዊ ኽንክን ዚምወል ፈጻሚ ትካል እዩ። 

እቲ ክታበት ንድሕንነት ፣ ውጽኢትን ጽፈትን 

ዝምልከት ጽኑዕ ኣህጉራዊ መለክዒታት 

ዘማልእ ምዃኑ ፡ MHRA የረጋግጽ ።  ሓደ 

ክታበት ምስ ጸደቐ ፡ ዕቱብ ምክትታል 

ይግበረሉውሑስን ውጽኢታውን ንክኸውን።  

 

እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ሽልዋ ኣብ 

ፍርያምነት 

ወይ ኣብ ቆልዓ ኣለዎ ድዩ? 

እቲ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብቲ ናይ ምጥናስ 

ዘሎካ ተኽእሎ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝሕብር 

መርትዖ የለን። እዚ ክታበትንዓኻ ወይ 

ንቆልዓኻ ክህበኩም ኣይክእልን እዩ ናይ 

ኮቪድ-19 ሕማም። 

 
 

ክታበት ኮቪድ-19 ምሉእ ብምሉእ ውሑስ እዩንጥኑሳትን 
ዘይተወልዱ ህጻናትን ።  እቲ ክታበት ናይ ምብርዓን ጥንሲ ፣ 
ቅድሚ መዓልቱ ምውላድንወይስግኣተ-ሓደጋ ኣየዛይድን ።  



 

 

ዋላ ሓደ ኻብቲ ኽፍልታት እዚ ክታበት፣ 

ህያው ቫይረስ ስለ ዘይብሉ ንስኻ ወይ 

ውሉድካ ኮቪድ-19 ከትሕዞም ኣይክእልን 

ኢዩ። 

 
ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክንደይ 

ኣንስቲ ወሲደን? 

ክሳዕ እዛ ዕለት እዚኣ ልዕሊ 81,000 

ነፍሰ-ጾር፣ ነዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 

ተቐቢለን ኢየን። 

 
እዚ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንዑደት 

ጻግነይ ይጸልዎ ድዩ? 

MHRA ይምርምር ኣሎ፣ ክታበት ኣንጻር 

ኮቪድ-19 ድሕሪ ምውሳደን ፡ ኣብ ጽግያት 

ዝርአ ጐድናዊ ሳዕቤን (ናይ ፒርየድ ጸገም) ፡ 

ከምኡ'ውን ዘይተጸበኻዮ ኣብ ርሕሚ 

መድመይቲ ከም ዘስዓበ ንዝገልጽ ጸብጻብ። 

ኣብ ዓዲ-እንግሊዝ።  

እቲ ኣብ ወርሓዊ ናይ ጽግያት ዚርአ 

ለውጥታት ነባሪ ኣይኰነን። 

MHRA ብቀጻሊ ንምዝንባዕ ጽግያትን፣ 

ንዘይተጸበኻዮ መድመይትን ዝቀረቡ 

ጸብጻባት ብቐረባ ትምርምር ኣላ። 

 

ንሓገዝን/ወይ ሕቶታትን ንምርካብ 

ናበይ እየ ዝኸይድ? 

ነቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከም እትረክብ 

ርግጸኛ እንተ ዘይኰንካ፣ መልሲ ንምርካብ 

ኣብ  እሙናት ቦታታት ከይድካ ክትሓትት 

ኣሎካ። The NHS, Royal College of 

Midwives and Royal College of 

Obstetrics & Gynaecologists ንውሳነ 

ንኽትገብር ኪሕግዙካ ይኽእሉ እዮም። 

 

ጥኑሳት ኣንስቲ እንታይ ዓይነት 

ክታበት እየን ኪረኽባ ዘለወን? 

ጥንስቲ እንተ ዄይንኪ እሞ ገና ናይ ኮቪድ-19 

ክታበት እንተ ዘይወሲድኪ፣ 

ተመራጺ እዩ፣እንተ ረኸብካ ይሓይሽ 

 

 

 

 

 

 
 

ዳርጋ 20 ሚእታዊት ካብቶም ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝርከቡ ከቢድ 
ክንክን እተገብረሎም ሕሙማት ዘይተኸተባ ነፍሰ - ጾር ኢየን ። 

 



 

 
 

 

 

 

the ፒፊዘር/ባዮኤንቴክ(Pfizer/BioNTech) or 

Moderna vaccine(ፒፊዘር/ቢዮኤንቴክ ወይ 

ሞደርና ዚብሃል ክታበት)። 

ከምዚ ዝዀነሉ ምኽንያት ከኣ እዚ ኽታበት 

እዚ፣ ኣብ ካልኦት ሃገራት ጥንሲ ኣብ ዝነበረሉ 

እዋን ብብዝሒ ስለ ዝዝውተርን ብዛዕባ 

ድሕንነት ዘተሓሳስብ ጕዳያት ስለ ዘይተፈጥረን 

ኢዩ። 

እቲ ናይ መጀመርታ ክታበት ናይ 

ኦክስፎርድ/ኣስትራዘነካ ድሮ እንተድኣ 

ረኺብካዮ፣ ነቲ ኻልኣይ ካልእ ዓይነት ክታበት 

ክዋሃበካ ይኽእል ኢዩ። 

እቲ ኽታበት ንዓኻ ዀነ ንውሉድካ ኮቪድ-19 

ክህበካ ኣይክእልን ኢዩ። 

 

ናይ ኦክስፎርድ / ኣስትራዘነካ 

ክታበት ናይ መጀመርያ እንተረኺበ፣ 

ካልእ ዓይነት ካልኣይ ክታበት 

ክወስድ ይኽእል ድየ? 

ናይ አስትራዘነካ ክታበት ናይ መጀመርያ  

ዝረኸባ ነፍሰ-ጾራት ፡ እቲ ካልኣይ ዶዝ ካልእ 

ዓይነት ክታበት ክወስዳ ይኽእላ እየን ። እቲ 

ኻልኣይ ክታበት ካብ ኮቪድ-19 ነባሪ ዕቝባ 

ንምርካብ ኣድላዪ ኢዩ። እቲ ኻልኣይ ክታበት 

እተፈልየ ሙኳን ሓደጋ ዘይብሉን 

ውጽኢታውን ኢዩ 

 

 
እዚ ኸኣ ምስዚ ሕጂ ዘሎ መምርሒ 

ዚሰማማዕ እዩ ። 

 

ኣብ ናይ ኻልኣይ ግዜኻ ካልእ ዓይነት 

ክታበት ከም ዝተወሃበካ ርግጸኛ 

እንተዘይኴንካ ፡ ምስ መሕረሲት ፡ 

ኦብስትትሪሻን ወይ ጂ.ፒ. ተዘራረብ። 

ከምኡ'ውን ንኮሌጅ ናይ ኦብስተትሪክሽን 

ተመራመርቲ ስነ-ጂናክስን ኣብ እዋን ጥንሲ 

ንዝውሃብ ናይ ክታበት ሓገዝ ኣብ ምርጫኻ 

ንምድጋፍ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ።  



 

 

እቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት፣ብሓደ 

እዋን ክዋሃበኒ እኽእልዶ ምስ ናይ 

ኢንፍሉወንዛ ጃብ? 

እወ ፡ ናይ ኮቪድ-19ን ክታበት ብሓደ 

እዋን ክዋሃበኩም ይኽእል እዩ ምስ ናይ 

ኢንፍሎንዛ።ምኽታብ ዉሑስ እዩ፡ ሓደጋ 

የብሉንዋላ ብሓንሳእ። 

 
ናይ ኢንፉለንዛ ጃብን ናይ ኮቪድ-19 

ክታበትን የድልየኒ ድዩ? 

እወ። ኣብዚ ቘራሪ ወርሓት እዚ ብዙሓት 

ሰባት ኢንፍሉወንዛ ኽሕዞም ይኽእል 

ኢዩቍጽሮም ዉሑድት ዝኾኑ 

ሰባት ኣብዚ ናይ ኮቪድ-19 ተላባዕነት 

ዝበዝሖ እዋን ናይ ተፈጥሮኣዊ ናይ 

ምክልኻል ዓቕሚ ክሃንጹ ኢዮም። 

ኢንፍሉወንዛ ኸምኡውን ኮቪድ-19 

ብሓንሳእ እንተ ሓሚምካ ከቢድ ሕማም 

ክትሓምም ከም እትኽእል መጽናዕቲ 

ይሕብር። ኣንጻር ኢንፍሉወንዛን ኮቪድ-19ን 

ምኽታብ ናይ ምክልኻል ዋልታ ክኾነካ እዩ 

ማለት ንኽልቲኡ እዚ ኸቢድ ሕማምን፣ ንኣብ 

ከባቢኻ ዘለዉ ሰባትን። 

 

እዚ ናይ ኢንፍሉወንዛ 

ክታበት ወይ ጃብ፣ንጥኑሳት 

ደቂ ኣንስትዮ ሓደጋ 

የምጽኣለን ድዩ? 

እወ። መጽናዕትታት ከም ዚሕብሮ ኣብ 

ዝዀነ ይኹን ደረጃ ጥንሲ ክታበት ናይ 

ኢንፍሉወንዛ ኺትወስድ ትኽእል ኢኻ። 

 

 

 

ነፍሰ-ጾር ክነሰን፣ ክታበት ናይ ኢንፍሉወንዛ 

ዝወሰዳ ኣንስቲ እውን፣ ናብ ሕጻውንተን 

እተወሰነ ዕቝባ የሕልፋ ኢየን።እዚ ድማ ክሳብ 

ኣብተን ናይ መጀመርታ ሒደት ኣዋርሕ ኢዩ 

ዝጸንሕ። 

ነተን ጡብ ዜጥብዋ ደቂ ኣንስትዮ ናይ 

ኢንፍሉወንዛ ጃብ ኪዋሃባ ኸለዋ፣ ዋልሓደ 

ሓደጋ ኣየጋጥመንን እዩ። 

 
ነቲ ናይ ኢንፍሉወንዛ ጃብ ካበይ ክረኽቦ 

እኽእል? 

 ምስ መሕረሲትኪ ወይከኣ ምስ ሓኪምኪ 

ተራኸቢ ኣበይ  

 
 

 

 



 

 
  

 
 

 
 

 

 

ናይ ኢንፍሉወንዛ ጃብ ክትረክብ ትኽእል 

ንምፍላጥ። ኣብ ገሊኡ ኸባቢታት 

መሕረስቲ ነቲ ኣብ ክሊኒክ ዚርአ 

ኢንፍሉወንዛ ኺዋግኣ ይኽእላ እየን ። ኣብ 

ገሊኡ ኸኣ ምስ ናይ ጂፒ ሰርጀሪ ቈጸራ 

ኽትገብራ የድልየክን እዩ። 

 
ናይ ኢንፍሉወንዛ ጃብ እትረኽበሉ 

ዝበለጸ እዋን መዓስ እዩ? 

ናይ ኢንፍሉወንዛ ክታበት ወይ ጃብ 

ንምርካብ እቲ ዝበለጸ እዋን ካብ መስከረም 

ክሳዕ መጋቢት ኣብ ዘሎ ኣዋርሕ ኢዩ ። 

ምኽንያቱ ኣብዚ ግዜ እዩ፣ ኢንፍሉወንዛ ዝያዳ 

ዘስፋሕፍሕ። ንስኻኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ጥንሲ 

ኣውርሓት ፤ክታበት ናይ ኢንፍሉወንዛ ክታበት 

ኽትወስድ ትኽእል ኢኻ። 

እዚ ኸኣ ብጂ. ፒ. ወይ ብመሕረስቲ 

ኺቐርበልካ እዩ። 

ምስ ክታበት ናይ ኢንፉለንዛ፣ ኣብ 

ሓደ እዋን ምስኡ እንታይ ካልእ 

ክታበታት ክወስድ ይኽእል? 

ምስኡ ኣብ ሓደ እዋን ናይ ዉፒንግ ሰዓል 

ክታበት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።  ክታበት 

ናይ ኢንፍሉወንዛ ኣብ ሓደ እዋን ምእንቲ 

ኽትወስዶ ምስ ናይ ሳዓል ኢልካ 

ኣይትደናጉዮ። 



 

 
 

 

ክታበትኪ ቆጸራ ንምሓዝ ወይ ከኣ ኣብ 

ደቡባዊ ምብራቕ ለንደን ኣብ ዝርከብ ከባቢ 

ተጓዒዝካክትክተበሉ ትኽእል ክሊኒክ 

ንምስታፍኪድ ፣ ናብ nhsselvax.com  
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