ክታበት ፀረ ኮቪድ-19
ሕማም ኮሮና ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ዝጠፍእ ሕማም ኣይኮነን። 
 ይኹን ደኣ እምበር ብመንገዲ ክታበት ኣቢልና ኮምኡ ድማ ነቶም ሜላታት ምክልኻል ሕማም ኮሮና ምስእንሕሉ ነዚ
ኣጋጢሙና ዘሎ ቅልውላው ክንሰግሮን ኩነታት ጥዕናና ከነውሕስን ንኽእል ።
 እዚ ክታበት ድማ ንዓኻ ኮነ ኣብዙርያኻ ንዘለዉ ካልኦት ሰባት ንሕማም ኮረና ከይቃልዑ ይከላኸል ። ንኹሉ ድማ ብናፃ
ይውሃብ ።

ክታበት ብኸመይ ይሰርሕ ?
ክታበት ሰውነትና Antibodies(ኣንቲቦዲስ) ተባሂሎም ዝፍለጡ ሕማም ንኽካላኸል ዝሕግዙ ባእታታት ኸመንጭው ይገብር
እዞም ተኸላኸልቲ ሕማማት (Antibodies ኣንቲቦዲስ) ድማ ዝኾነ ቫይረስ ኣብነብስና ምስዝኣቲ ኣትሪሮም ይዋግእዎን ሃስያ
ከየወርደልና ድማ ይካላኸሉን።
ክታበት ድሕሪ ምውሳድና ነቲ ቫይረስ ምስእንቃላዕ ድማ አቶም ናይ ሰውነትና Antibodies(ኣንቲቦዲስ) እቲ ሕማም
ከየጥቅዓና ይከላኸሉልና ።
ስለምንታይ ንኽተብ ?
ነብስናን ኣብዙርያና ዝነብሩ ካልኦት ሰባትን ንምክልኻል/ንምሕላው። ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ሓደገኛ ቫይረስ እዩ ብፍላይ ድማ
 ዕድሚኦም ልዕሊ 65 ዓመት ንዝኾኑ ኣረጋውያን
 ሕማም ሳምባ ፥ሕማም ልቢ ወይ ድማ ሕማም ትቦታት ደም ዘለዎም ሰባት
 ሕማም ሽኮርያ ዘለዎ ከምኡ ድማ ድኹም ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም ሰውነት ዘለዎም ሰባት(ንኣብነት ሕማም ካንሰር)
ይኹን ደኣምበር ኮሮና ቫይረስ እንተላይ ንመናእሰይን ሙሉእ ጥዕና ንዘለዎም ሰባትን ውን ሓደገኛ ክኸውን ይኽእል እዩ።

ቃልሲ ኣንፃር ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ




ልዕሊ 70 % ምኢታዊ ህዝቢ ቤልጂዬም እንተደኣ ተኸቲቡ ናህሪ ዝርግሐ እቲ ቫይረስ ኣዝዩ ክትሕት እዩ ። እዚ ድማ
ሓባራዊ ዓቕሚ ምክልኻል ሕማም(Collective immunity) ተባሂሉ ይፍለጥ ።
ህይወትካ ድማ ናብቲ ንቡር ኣካይዳ ብቑልጡፍ ክምለስ እዩ።
ሰውነትካ ዱልዱል ዓቕሚ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ከኻዕብት እዩ

እዚ ክታበት ብኸመይ ኣገባብ ይፍፀም ?





ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ኢድካ መርፍእ ክትውጋእ ኢኻ።
ኣብ ገለገለ ዓይነታት ክታበት ድማ ድሕሪ ቐሩብ ሳምንታት ካልኣይ ተወሳኺ መርፍእ ክትክተብ ግድን ዝኾነሉ
ተኽእሎታት ኣሎ ።
እቲ ክታበት ሓንሳብ ምስተኸተብካ ድሕሪ 14 መዓልቲ ድማ ነቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ብቑዕ ዓቕሚ ክተጥሪ ኢኻ ።

እዚ ክታበት ውሑስ ድዩ ?
 ምፍራይ መድኃኒት ክታበት ናይ ሓያሎ ኪኢላታት ጥዕና ኣፍልጦን ስምምዕን ይጠልብ።
ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝርከቡ ተመራመርቲ ነዚ ክታበት ኣብ ዝቐልጠፈ ንምፍራይ ክሻባሸቡ ፀኒሖም`ዮም።
 እዚ ክታበት ድማ ብዝተፈላለዩ ዘይሻራዊ ትካላት ብጥቡቕ ክምርመርን ክፍተሽን ፀኒሑ እዩ ። ጎድኣ ድማ የቡሉን ::

እዚ ክታበት ዝኾኑ ዘይተደለዩ ተዛምድቲ ፀገማት የስዕብ ዶ ?

o
o
o
o

ሓንሳብ ምስተኸተብካ ምናልባት እዞም ዝስዕቡ ምልክታት ክረኣየካ ተኽእሎታት ኣሎ፡
ናይ ቆርበት ምስሓይ እታ መርፍእ ዝተወጋእካያ ኢድካ ቁሩብ ክትሓብጥ ኮምኡ ድማ ቁሩብ ቃንዛ ክገብረልካ ይኽእል ዩ
ድኻም
ሕማም ርእሲ
ቁሩብ ረስኒ
ይኹን ደኣ እምበር ነዚ ቀሊል ተጓንፎ ብዙሕ ኣይትጨነቐሉ ስልምንታይ ሲ እዞም ምልክታት ኩሎም ድሕሪ ሒደት ሰዓታት ወይ ድማ
መዓልትታት ክጠፍኡ እዮም ።

መን ክኽተብ ይግባእ ?

 እዚ ኽታበት ዕድሚኡ ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ንዝኾነ ሰብ ኩሉ ይምልከት
 ክታበት ፀረ ኮረና ቫይረስ ኣብ ሰናይ ድሌትካ ጥራይ ዝድረኽን ንኹሉ ድማ ብናፃ ዝወሃብን እዩ
 እዚ ክታበት እዚ ኣስግዳድ ኣይኮነን

ብቶም ዝዓቖቡኹም ተሓጋገዝትኹም ወይድማ ብኻልኦት እትኣምንዎም ናይቀረባ ሰባት ኣቢሉ ነዚ ክታበት
ዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ክዋሃበኩም እዩ፡፡
እቲ ክታበት ብኽልተ ኣገባባት ክውደብ ይኽእል፡
 ወይ ኣብቲ ዘለኹሞ ቦታ ክኾውን ኢዩ
 ወይ ድማ ናብቲ ዝቐረበ ማእከል ክታበት ብመጓዓዝያ ክትስነዩ ኢኹም
ክታበት ከምዝተኸተብካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት(ካርድ) ምእንቲ ክወሃበካ መንነትካ ዝመልከት ሓበሬታ ማለት ውን
ስምካ ፧ስም ኣቦኻን ዕለተ ልደትካን ክትህብ ክትሕተት ኢኻ።
መንነትካ ዝምልከት ሓበሬታ ክትህብ ምስዘይትደሊ እቲ ኽታበት ክትክተብ ይፍቀደካ እኳ እንተኾነ ክታበት
ከምዝተኸተብካ ዝሕብር ምስክር ወረቐት(ካርድ) ግና ኣይክወሃበካን እዩ።
ሓንሳብ ምስተኸተብካ ድማ ሕክምናዊ ትዕዝብቲ መታን ክትረክብ ካብ15 ክሳብ 30 ደቓይቕ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ
ናቑጣ ክታበት ክትፀንሕ ትግደድ።
ሓንሳብ ምስተኸተብካ ኣግደስቲ ጥንቃቐታት ምግባር ቀፅለሉ
ልዑል ተግዳስነትን ጥንቃቐን ምግባር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብፍላይ ማስክ ምግባር፥ምስ ካልኦት ዝህልወካ ኣካላዊ ራሕቂ ምሕላው ፥
ፅርዬት ኣእዳውካ ምሕላው፥ከባብኻ ምንፋስ ወዘተ ስለምንታይ ሲ



እቲ ክታበት ሓንሳብ ምስወሰድካ ሽዑ ንሽዑ ካብቲ ቫይረስ ኣይከላኸለልካን እዩ።
እቲ ካልእ ሰብ ቀስ እንዳበለ ኣብ ከይዲ ዝኽተብ ስለዝኾነን እዚ ድማ ካልኦት ብዙሓት ዘይተኸተቡ ኣብ ዙርያኻ ስለዘለውን።

ዝኾነ ሽግራት ምስዘጓንፈካ ኣብቲ እትነብረሉ ግዚያዊ መዕቆቢ ንዝርከቡ እትኣምኖም ሰባት ሓብር ።
ኣብ ግዜ ህጹጽ ኩነታት ደማ ብቑፅሪ ቴልፎን 112 ብምድዋል ህጹጽ ሕክምናዊ ሓገዝ ክትረክብ ትኽእል።

ብ *ሴቲስ ዋሎኒ* ማእከል ትርጉም ተዳልዩን ተተርጒሙን ዝቐረበ

