ንዓኻ ክትክተብ ዝኾንካ ዚምልከት

ብዛዕባ ክታበት ጸረ
ኮቪድ-19 ንኽትፈ
ልጦ ጽቡቕ ዝኾነ
ስለምንታይ ክታበት?
እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብብርቱዕ ከይትሓምም ክከላኸለልካ
ይኽእል እዩ። ከምኡ’ውን ናብ ካልኦት ንኸተተሓላልፎ ዘሎ
ተኽእሎ ክንክዮ ይኽእል እዩ።

እዚ ክታበት ንኽኽተብ ንመን እዩ ዕድል ዝወሃቦ?
እቶም ብብርቱዕ ንኽሓሙ ኣጸቢቖም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት
መጀመርታ ዕድል ናይ ክታበት ይወሃቦም። ኣብዚ እዋን እዚ፡
እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ነቶም ዕድሚኦም 18 ዓመት ዝኾኑን
ካብኡ ዝዓብዩን ሰባት እዩ ዕድል ዝወሃቦም ዘሎ።

እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ብድልየት እዩ ዝውሰድ።

እቲ ክታበት ብኸምዚ ኣገባብ እዩ ዝፍጸም።
ሓንቲ ነርስ ኣብ ምናትካ መርፍእ ብምውጋእ ትኸትበካ። ክልተ
ግዜ ምኽታብ ዘድልየካ እንተ ኾይኑ፡ ኣብ ክልቲኡ እዋን ሓደ
ዓይነት ክታበት ኢኻ ክትክተብ።

ቅድሚ ምውሳናካ ብዝያዳ ክትፈልጥ ንእትደሊ፡ ኣብዚ
ዝስዕብ ጭብጥን ሓበሬታን ኣሎ፤

ድሕሪ እቲ ክታበት
ምስ ተኸተብካ፡ ኣካላትካ ቅድሚ ጸረ ኮቪድ-19 መከላኸሊ
ምህናጹ እንተ ወሓደ ሓደ ሰሙን ይወስድ እዩ። ንእኹል መከ
ላኸሊ፡ ኣብ ኣየናይ ክታበት ከም ዝተዋህበ ተመርኵሱ ዝተፈላ
ለየ ብዝሒ ዓቐን መድሃኒት የድሊ እዩ።

• lakemedelsverket.se

ድሕሪ እቲ መውጋእቲ መርፍእ፡ ኣብ ምናትካ ቁሩብ ክቘስል፡
ክቐይሕ፡ ክሓብጥ ወይ ከሳሕየካ ንቡር እዩ። ንሓደ ሓደ ሰባት
ንሓጺር ግዜ ዝጸንሕ ረስኒ፡ ሕማም ርእስን ሓፈሻዊ ናይ ምሕማም
ስሚዒትን ክገብረሎም ይኽእል እዩ። እዚ ዅሉ፡ ባህርያዊ መልሰ
ተግባር ናይ ኣካላት ስርዓተ ብይነት እዩ። እዚ ምልክታት ሕማም
መብዛሕትኡ ግዜ ፈኵስ ኮይኑ ድሕሪ ገለ መዓልቲ ይገድፈካ እዩ።
ኣለርጂካዊ መልሰ ተግባር ኣዚዩ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም።

• ምልክት ሕማም ኣብ ዝህልወካ እዋን ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።

ድሕሪ እቲ ክታበት ሕማቕ እንተ ተሰሚዑካ ወይ ተሻቂልካ ኣለኻ
ዄንካ፡ እቶም ዝስምዑኻ ዘለዉ ምልክታት ሕማም ምስቲ
ክታበት ክተኣሳሰሩ ይኽእሉ ይኹኑ ኣይኹኑ ብዘየገድስ ምእንቲ
ክምርመሩ ምስ ኣገልግሎት ሕክምና ርክብ ክትገብር ኣለካ።

• 1177.se
• folkhalsomyndigheten.se
• ሓበሬታ ፍርያት መድሃኒታት፤ 0771-46 70 10

ንነብስኻን ንኻልኦትን ምክልኻል ቀጽሎ
ንስኻ ዝተኸተብካ ምእንቲ ነቲ ዝርግሐ ለበዳ ክትዓግቶ፡ ነቶም
ዝወሃቡ ለበዋታት ጌና ምስዓቦም ምቕጻል ከድልየካ እዩ።
• ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ።
• ኣእዳውካ ብዙሕ ግዜ ተሓጸብ።

ኣገልግሎት ሕክምና ነቶም ተጠርጢሮም ዘለዉ ጐድናዊ ሳዕቤ
ናት ናብ ብዓል መዚ ፍርያት መድሃኒታት ጸብጻብ ክህቡ እዮም።
ድሕሪ እቲ ክታበት ጐድናዊ ሳዕቤናት እንተ ጌይሩልካ፡ ኣብ
www.lakemedelsverket.se/rapportera ኣቲኻ ባዕልኻ እውን
ናቶም ሓበሬታ ክትህብ ትኽእል ኢኻ።

Solna Nobels väg 18, 171 82 Solna. Östersund Campusvägen 20. Box 505, 831 26 Östersund.
www.folkhalsomyndigheten.se
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ቅድሚ እቲ ክታበት
ቅድሚ እቲ ክታበት ብዛዕባ እዚ ዝስዕብ ትሕብረሉ ሓደ ናይ
ጥዕና ጸብጻብ ክትመልእ ኢኻ።
• ኣብዚ ቀረባ ግዜ ካልእ ክታበት ወይ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19
ተኸቲብካ እንተ ኔርካን
• ብገለ ምኽንያት ብቐሊሉ ትደሚ እንተ ኔርካን። ከምኡ
ኽነሱ ክትክተብ ትኽእል ኢኻ። ግን ኣብቲ ትውግኣሉ
እዋን፡ ምእንቲ እቲ መድመይቲ ከም ዝዕገት ክግበር
ክከኣል ክንፈልጦ ጽቡቕ እዩ።
• ቅድሚ ሕጂ ትኽተበሉ ኣብ ዝነበርካ እዋን፡ ብርቱዕ ናይ
ኣካላት ዘይምቅብባል ማለት ኣለርጂክ ዘስዓበ መልሰግብሪ ጌይሩልካ እንተ ነይሩ ኾይኑ።

