ንዓኪ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ

ብዛዕባ ክታበት
ጸረ ኮቪድ-19
ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ዅለን ነፍሰ-ጾራት ጸረ
ኮቪድ-19 ክታበት ክኽተባ ይመክር። ንስኺ ነፍሰ-ጾር
ዝኾንኪ ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተቢ ከለኺ ንነብስኺ
ካብ ከቢድ ሕማም ትከላኸልላ ኣለኺ፡ ከምኡ’ውን
ንውላድኪ ትከላኸልሉ ኣለኺ። ዋላ ንስኺ ኮቪድ19 ሒዙኪ ዝነበረ እውን ክትክተቢ ትምከሪ ኢኺ።
ስለ’ዚ እዩ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንነፍሰ-ጾራት
ክወሃብ ዝምከር
• መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ ነፍሰ-ጾራት ካብ ካልኦትኣብ
ሓደ ክሊ ዕድመ ዝርከባ ሰባት ንላዕሊ ብኮቪድ-19 ብከቢድ
ናይ ምሕማም ተኽእሎ ኣለወን።
• ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ግዜ ጥንሲ ነቲ
ናይ ቅድሚ ግዜ ምሕራስ ሓደጋ ከዛይዶን እቲ ቈልዓ ብመጥ
ባሕቲ ቅድሚ ግዚኡ ከም ዝውለድ ክገብርን ይኽእል እዩ።
• ኮቪድ-19 ኣብ እዋን ጥንሲ ዕብሰት ሱር ደም፡ ምምራዝ
ጥንሲንጽዑቕ ክንክን ዘድልዮም ከበድቲ ሕማማትን
ከስዕብ ዝያዳ ተኽእሎ ኣለዎ።

ኣብ ብምሉኡ ናይቲ ጥንሲ ግዜ ክትክተቢ ትኽእሊ ኢኺ።
እቶም ኣብ ሽወደን ዝወሃቡ ክታበታት ጸረ ኮቪድ-19፡ ንነፍሰጾራት ኣብ ብምሉኡ ናይቲ ጥንሲ ግዜ ንኽወሃቡ ዝተፈቕደ
ሎም እዮም። ይኹን እምበር ኣብ ሽወደን ዋላ እዞም ክታበታት
ዝኾነ ሓደጋታት ዘየሰዕቡ ይኹኑ ክሳብ ድሕሪ መበል 12 ናይ

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዘተኣማምን እዩ።
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ኣብታ ነፍሰ-ጾር ይኹን ወይ ኣብቲ ዕሸል
ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘለዎ ዝሕብር ዝኾነ ነገር የለን።
•

ነፍሰ-ጾራት ምስ ካልኦት ክነጻጸራ ከለዋ ንዝያዳ ሓደጋ
ጎድናዊ ሳዕቤናት ዝተቓልዓ ኣይኮናን።
• ድሕሪ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንጥንሲ ምብርዓን ዝኾነ
ዝይዳ ሓደጋ ከም ዘየለ መጽናዕትታት የርእዩ።
• ኣብቲ ተጥብሉ እዋን እውን ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ክትክ
ተቢ ትኽእሊ ኢኻ።
ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንጻግነ ከም ዝዓናቕፍ ወይ ኣብ ፍርያም
ነት ሳዕቤን ከም ዘለዎ ዘርኢ ዝኾነ መርትዖ የለን። ከምኡ’ውን
ድሕሪ ምኽታብኪ ንምጥናስ ምጽባይ ኣየድልየክን እዩ።
ክትሓርሲ ከለኺ ጥዕይቲ ክትህልዊ ኣገዳሲ እዩ።
ቅድሚ ሕርስኺ ጥዕይቲ ክትህልዊ ኣገዳሲ እዩ። ስለ’ዚ እዩ
ንዓኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተቢ ኣድላዪ
ዝኸውን። ብጻይክን እቶም ዝተረፉ ኣባላት ስድራ ቤትክን
እውን ዝተኸተቡን ጥዑያትን ክኾኑ ኣገዳሲ እዩ። ንስኻ ወዲ
18 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾንካ፡ ጸረ ኮቪድ-19 ክትክ
ተብ ከለኻ ክታበት ጸረ ወቕታዊ ኢንፍሉወንዛ እውን ክትክተብ
ትኽእል ኢኻ።
ኵሎም ደቂ 12 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ክታበት ጸረ ኮቪድ19 ክኽተቡ ዕድል ይወሃቦም እዩ። እቲ ክታበት ብፍታውን ብናጻን እዩ።

ኣብ folkhalsomyndigheten.se ብዛዕባ
ክታበት ኮቪድ-19 ብብዙሕ ቋንቋታት ተወሳኺ
ሓበሬታ ኣሎ።
ኣብ 1177.se ኣብቲ እትነብረሉ ዞባ ኣበይ ክትክ
ተብ ከም እትኽእል ሓበሬታ ኣሎ።
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ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ነቲ ቈልዓ እውን ይከላኸለሉ እዩ።
ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተቢ ከለኺ ካብቲ ሕማም ዝከላኸሉልኪ
ጸረ ጓና ኣካላት ይፍጠሩ። ጸረ ጓና ኣካላት ዘለወን ነፍሰ ጾራት፡
ኣብቲ ዳሕረዋይ ክፋል ግዜ ናይቲ ጥንሲ እቶም ጸረ ጓና ኣካላት
ብመዳሕንቲ ኣቢሎም ናብቲ ዕሸል እውን ክመሓላለፉ ይኽእሉ
እዮም። እቲ ክታበት ከም ሓዳሽ ወላዲት መጠን ጥዕይቲ ኮንኪ
ውላድኪ ክትኣልዪ ምእንቲ ክትክእሊ እውን ካብ ሕማም ይከላ
ኸለልኪ እዩ።

ጥንሲ ሰሙን ንዅሉ ዓይነት ክታበታት ካብ ምሃብ ምጽባይ
ዝተለመደ እዩ። ኣድላይነት ናይ ካብ ኮቪድ-19 ዝርከብ መከ
ላኸሊ፡ ኣብ ዳሕረዋይ ክፋል ግዜ ናይቲ ጥንሲ ዝዓበየ ምዃኑ
እውን እዩ ዝግምገም። ነቲ ክታበትኪ ቅድሚ ጥንሲ እንተ
ጀሚርክዮ፡ ነቲ ቀጻሊ ዓቐን መድሃኒት (ክታበት) ኣብቲ ንቡር
ፍንታተ-ግዜ ክትወስድዮ ትኽእሊ ኢኺ።

