ንዓኻ ክትክተብ ዝኾንካ ዚምልከት

ብዛዕባ ክታበት
ጸረ ኮቪድ-19
እዚ ሓበሬታ እዚ ቅድምን ድሕርን እቲ ክታበት
ሓገዝ ክኾነካ ይኽእል እዩ።
ኮቪድ-19 ኣዝዩ ተመሓላላፍን ከቢድን ሕማም ኢዩ። ክታበት፡
ካብ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ትከላኸለሉን ነቲ ሕማም ናብ
ካልኦት ሰባት ቀጺሉ ንኽመሓላለፍ ዘሎ ሓደጋ ትንክየሉን
ዝበለጸ ኣጋባብ እዩ። ኣብ ሽወደን እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ19 ብድልየትን ካብ ክፍሊት ብናጻን እዩ ዝወሃብ። እቶም
ኣብ ሽወደን ዝወሃቡ ክታበታት ምእንቲ ንኽትጥቀመሎም
ውሑሳት ክኾኑ ብጥንቃቐ ዝተመርመሩ እዮም።
ቅድሚ እቲ ክታበት
ዞባታት እየን ሓላፍነት ናይ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ዘለወን።
ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177 ቮርድጋይደን ኣብ ትነብረሉ ዞባ
መዓስን ኣበይን ክትክተብ ከም ትኽእል ሓበሬታ ኣሎ። ቅድሚ
እቲ ክታበት ነቲ ክታበት ዝህብ ዝግደፍ ሓደ ናይ ጥዕና ጸብጻብ
ክትመልእ ኢኻ።

ድሕሪ እቲ ክታበት
ድሕሪ እቲ ክታበት ንኣብነት ድሕሪ እቲ ምውጋእ መርፍእ
ቃንዛ ኣብ ምናትካ፡ ድኻም፡ ፈኵስ ረስኒ ወይ ሕማም ርእሲ
ዝኣመሰሉ ፈኮስቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ክገብረልካ ልሙድ እዩ።
እዚ ካብ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣካላት ዝመጽእ ንቡር
መልሰ ተግባር ኮይኑ መብዛሕትኡ ግዜ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ
ዝጠፍእ እዩ።

ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብኸምዚ ኣጋባብ ይዓዪ።
ድሕሪ እቲ ክታበት ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣካላት መከላ
ኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ይሃንጽ። ኵሎም ዝተኸተቡ ሰባት ምሉእ
ሸፈነ ዘሎዎ መከላኸሊ ከም ዝረኽቡ ርግጽ ኣይኮነን፡ ይኹን’
ምበር እንተ ሓሚምካ እቲ ዝፈኾሰ ዓይነት እቲ ሕማም ንኽ
ሕዘካ ዘሎ ተኽእሎ ዓቢ እዩ። ድሕሪ እቲ ክታበት እቲ መከላ
ኸሊ ጸረ ኮቪድ-19 ንኽንደይ ግዜ ከም ዝጸንሕ ካብ ሰብ ናብ
ሰብ ክፈላለ ይኽእል እዩ። ካብ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ቀጻሊ
ሓያል መከላኸሊ ምእንቲ ክትረክብ ነቲ መመላእታ ክታበት
ዝምልከት ዝወሃብ ምኽሪ ክትስዕቦ ኣገዳሲ እዩ።
ንነብስኻን ንኻልኦትን ምክልኻል ቀጽሎ
ተመሓላላፊ ሕማማት ንኸይላባዑ ከወግድ ኵሉ ሰብ ናይ
ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ኣለዎ። ዋላ ምስ ተኸተብካ እንተ
ሓሚምካ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕ ኣሎካ። ኣየኖት ምክልኻል ለብዒ
ስጕምትታት ከም ዘገልግሉ ዘለዉ እዋናዊ ኣፍልጦ ክህልወካ
እውን ኣገዳሲ እዩ።

ሕቶታት ኣሎካ ድዩ?

ቅድሚ ሓደ ክታበት ሕቶታት ክህልወካ
ንቡር እዩ። ኣብ ናይ ብዓል መዚ ህዝባዊ
ጥዕና መርበብ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት
ጸረ ኮቪድ-19 ዝያዳ ሓበሬታ ኣሎ።
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ኣብ 1177 ቮርድጋይደን ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ ምዓስን ኣበይን
ክትክተብ ከም እትኽእል ሓበሬታ ኣሎ።
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እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝፍጸም።
ኣብቲ ናይ ክታበት ግዜ ምሉእ ብምሉእ ጥዑይ ከም ዘለኻ
ኾይኑ ክስምዓካ ኣሎዎ። ሓንቲ ነርስ ኣብ ምናትካ መርፍእ
ብምውጋእ ትኸትበካ። ኣየናይ ክታበት ከም ዝወሃበካ ዕድመ
ኻ እዩ ዝውስኖ። እቲ መርፍእ ምስ ተወጋእካ ምእንቲ ጽቡቕ
ከም ዝስምዓካ ዘሎ ከተረጋግጽ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ ን
15 ደቓይቕ ክትጸንሕ ኣሎካ።

ከቢድ ጐድናዊ ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም ዘጋጥሙ። ይኹን
እምበር ድሕሪ እቲ ክታበት ከቢድ ምልክታት ሕማም ወይ ዘይ
ትፈልጦ ሓድሽ ምልክታት እንተ ገይሩልካ ምስ ክንክን ጥዕና
ተራኺብካ ጸረ ኮቪድ-19 ከም ዝተኸተብካ ሓብሮም ኢኻ።

