
መን ኢዩ ክኽተብ/ክበራታዕ ዝኽእል፧
ኩሉ ካብ 6 ወርሕን ልዕሊኡን ዕድሚኡ ሰብ ቀዳሞት
ተኸታተልቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ክወስድ ክኽእል
ኣለዎ። ሓደ ቀዳማይ ተኸታታሊ የጠቓልል ተወሳኺ ዓቐን
(ዶዝ) ንስርዓተ ብይነቶም ዝተዳኸሙ ሰባት።
ኩሎም 5 ዓመትን ልዕሊኡ ዕድሚኦም ሰባት
ዝወሰዱ ቀዳማይ ተኸታታሊ ክታበትወይ
ኣቐዲሞምብውሑዱቅድሚ 2 ኣዋርሕመበራትዒ
ወሲዶምዝነበሩ "ዝዘመነ" መበራትዒ ፋይዘር ወይ
ሞደርና ክወስዱ ኣለዎም። እቶም ዝዘመኑመበራታዕቲ
ብ FDA (ምምሕዳርመግብን ኣፋውስን) ኣብ ነሓሰ 2022 
ዝተፈቕዱ ኮይኖም ከምኡ'ውን ዝሓሸ ምክልኻል ኣንጻር
እዋናውያን ዓይነታት ናይቲ ሕማም ክቕርቡ ይኽእሉ።
እቶም 5 ዓመትን ልዕሊኡ ዕድሚኦም ድሕሪ ሕጂ ብቑዓት
ኣይኮኑን ን"ቀንዲ" መበራትዒ ክወስዱ።
ዝተፈላለዩ ናይ ዕድመ ጉጅለታት ዝተፈላለየ ዓቐናት
(ዶዛት) ይወሃቦምብምምርኳስ ኣብቲ ዓይነት ዓቐን
ዝተጸንዐ ኣብ ነፍስ-ወከፍ ክሊኒካዊ ፈተነ። ነኣሽቱ ህጻናት
ዝነኣሰ ዓቐን ይወስዱ ካብቶም ዝዓብዩዎም ቆልዑን
መንእሰያትን።
እቲ ንጽል ቫለንሳዊ Novavax (ኖቫቫክስ) ኮቪድ-19 
ዝበሃል ክታበት፡ ንደቂ 18 ዓመት ከምመበራትዒ ዓቐን
(ዶዝ) ኮይኑ ዝተመዘዘ ኮይኑ ግን ናይ Pfizer (ፋይዘር) 
ከምኡ’ውን Moderna (ሞደርና) ዝተመሓየሹ
መበራትዒ ኢዮምግና ንኹሎም ነቲ ክታበታት
ክወስዱ ዝኽእሉ ሰባት እቲ ዝበለጸምርጫ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባመበራታዕቲ ዓቐናት (ዶዛት) 
ብኽብረትኩም ርኣዩ ኣብመደብ ቆጸራ ክታበት ኮቪድ-
19።

ክታበታት ኮቪድ-19 ውሑሳትን ውጽኢታውያንን ዲዮም፧
እወ። ናይ Pfizer (ፋይዘር)፡ Moderna (ሞደርና) ከምኡ’ውን
Novavax (ኖቫቫክስ) ክታበታት ብከቢድ ካብምሕማምን፡ ኣብ
ሆስፒታል ካብምድቃስን፡ ካብ ሞት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ
ምክልኻልን ልዑል ውጽኢት ይርከቦም።

FDA (ምምሕዳርመግብን ኣፋውስን) ምሉእ ፍቓድ ሂቡ
ንተጠቃምነት ክታበት ኮቪድ-19 ዝኾነ Pfizer (ፋይዘር) ኣብ 12 
ዓመትን ልዕሊኡን ንዝኾኑ ሰባት። Pfizer (ፋይዘር) ካብ FDA 
(ምምሕዳርመግብን ኣፋውስን) ኣብ ህጻናትንመንእሰያትን ካብ 6 
ወርሒ ክሳብ 11 ዓመት ንዝዕድሚኦምምጥቃምፍቓድ ህጹጽ
ኣጠቓቕማ (EUA) ኣለዎ። እዚ ናይ Moderna (ሞደርና) ክታበት
ነቶም 18ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት ተቐባልነት ዘለዎ ኮይኑ፡ ካብ
6 ወርሒ ክሳብ 17 ዓመት ዕድሚኦም ንዝኾኑ ህጻናትንመንእሰያትን
ፍቓድ ይወሃቦም። Novavax (ኖቫቫክስ) ብ FDA (ምምሕዳር
መግብን ኣፋውስን) ን12 ወይ ልዕሊኡ ዕድሜኦም ሰባት ዝተፈቕደ
ኢዩ።

ናይ Johnson & Johnson (ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን) (J&J) ናይ ኮቪድ-
19 ክታበት ኣብ ልዕሊ 18ን ልዕሊኡን ሰባት ብ EUA ደገፍ ኣለዎ። ኣብ
መብዛሕትኡ ኩነታት ክታበታት Pfizer (ፋይዘር)፡ Moderna (ሞደርና) 
ወይ Novavax (ኖቫቫክስ) ኣብ ልዕሊ’ቲ ቀዳማይንመበራትዒ
ክታበትን ናይ J&J ይምከር። እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ከም
ውሑድ ዓይነት ናይ ደምመቐስ ዝኣመሰሉ ከበድቲ ኣሉታዊ
ተርእዮታት ከስዕብ ስለዝኽእል እዩ።

እንታይ ኢዮም እቶም ከጋጥሙዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናት
ናይ ክታበታት ኮቪድ-19፧
ገለ ሰባት ከም ግዚያዊ ቃንዛ፡ ምቕያሕ ወይ ሕበጥ ኣብ ክታበት
ዝወሰድሉ ቅልጽም፡ ረስኒ፡ ምቑራጽ፡ ድኻም፡ ቃንዛጭዋዳታት፡
ዕግርግር ምባል ከምኡ’ውን/ወይ ቃንዛ ርእሲ ዝኣመሰሉ ጎድናዊ
ሳዕቤናት ተሞኪሮም። ኣብ ዕሸላትን ትሕቲ ዕድመ ህጻናትን ዘስዕቦ
ጐድናዊ ሳዕቤን የጠቓልል ሕርቃን፡ ብኽያት፡ ድቃስ ከምኡ’ውን
ሸውሃትምስኣንን። እዞም ጎድናዊ ሳዕቤናት ንዝኾነ ክታበት ንቡር
ኮይኖም፡ ኣካላትና ኣንጻር ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዋህዮታት ክሃንጽ
ከሎ ትጽቢት ይግበረሎም።

ክታበታት ኮቪድ-19
እቲ ስነ-ፍልጠት ንጹር ኢዩ፡ እቶምጥቕምታት ክታበት ይዛይዱ ካብቶም ስግኣታት

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html


ክሳዕ መዓስ እየ ነታ ካልአይቲ ዓቐን Pfizer (ፋይዘር)፡
Moderna (ሞደርና) ወይ Novavax (ኖቫቫክስ) ክወስድ
ክጽበ፧
ኣብመንጎ ዓቐን 1ን ዶዝ 2ን ዘሎ ዝምከር ግዜ 3 ሰሙን (21 
መዓልታት) ኢዩ ን Pfizer (ፋይዘር) ከምኡ’ውን ን Novavax 
(ኖቫቫክስ) ከምኡ ድማ 4 ሰሙናት (28 መዓልታት) ን Moderna 
(ሞደርና) ንኹሎም ሰባት፥

• ካብማእከላይ ክሳብ ኣዝዩ ብርቱዕ ዝተዳኸመ ስርዓተ ብይነት ወይ
• 65 ዓመትን ልዕሊኡን ዕድሚኦምወይ
• ናብ ኮቪድ-19 ምቅላዕ ወይ ከኣ ናብ ከቢድ ሕማምምቅላዕ
ብዘተሓሳስብ ኩነታት ቅልጡፍመከላኸሊ የድልዮም።

ኣብዚ ቀረባ እዋን እቲ CDC (ማእከልምክልኻልንምቁጽጽራን
ሕማማት) ኣብመንጎ ዶዝ Pfizer (ፋይዘር)፡ Moderna (ሞደርና) 
ወይ Novavax (ኖቫቫክስ) ናይ ካልኦት ሰባት ክሳብ 8 ሰሙናት
ንኽጸንሕ እማመታቱ ቀይሩ እዩ ንኣብነት ደቂ ተባዕትዮ ካብ 12 
ክሳብ 39 ዓመት ዝኾኑ ብሰንኪ እዚ ሕማም እዚ ናኣሽቱ ናይ
ማዮካርዲስ ድሕሪ ምቕባሎም። እዚ ኣብመንጎ ዓቐናት (ዶዛት) ዘሎ
ንውሓት ግዜ፡ ንውጽኢታውነት ክታበት እውን ክውስኽ ይኽእል እዩ።
ካልኣይ ዓቐን (ዶዝ) መዓስ ክትወስድ ከምዘለካ ሕቶታት
እንተሃልዮምኻምስ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕናኹም ተዘራረቡ። ሓፈሻዊ
ትሕዝቶ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ክታበትምኽሪ ኣብ ናይ ኮቪድ-19 መደብ
ቆጸራ ክታበት ክርከብ ይከኣል።

እንድሕር ናይ መበራትዒ ዓቐን ደልየ፡ እቶም ክታበታት
ኣይሰርሑን ኣለዉማለት ዲዩ፧
እቶም ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ብምኽንያት ኮቪድ-19 ንዝስዕብ
ከቢድ ሕማምን ኣብ ሆስፒታልንሞትን ንምክልኻል ብዝግባእ ይሰርሑ
ኣለዉ። ይኹን እምበር: ምስ ግዜ ዕቝባ ናይምርካብ ዝንባለ ይንኪ
እዩ: ብፍላይ ከኣ ከም ዓበይቲ ሰባት ከምኡ’ውን ከም ናይ ጥዕና ጸገም
ዘለዎም ሰባት: ልኡምንማእከላይን ሕማምይከላኸሉ እዮም።
ብቑዓት ኣብ ዝኾንኩምሉ ዝተሓደሰመበራትዒ ዓቐን ክትወስዱ
ኣይትረስዑ!

እንታይ ኢዮም "ዚተመሓየሹ" መበራትዒታት፧
እቲ "ቀንዲ" መበራትዒ ነቲ ቀንዲ ዓይነት ናይ ኮቪድ-19 ዕላማ ዝግበሩ
ኢዮም ኔሮም። እቲ ብ "እተመሓየሸ" ተባሒሉ ዝፍለጥመበራትዒ፡ ነቲ
ኣብመጀመርታ ዝነበረ እዩ ዕላማ ዝገብር ከምኡ’ውን ነቶም ኣብ ቀረባ
እዋን ብብዝሒ ዝተራእዩ ናይ ኦሚክሮን ዓይነታት። እቲ FDA 
(ምምሕዳርመግብን ኣፋውስን) ነቶም እተመሓየሹመበራትዒታት
ኣንጻር እቶም እዋናውያን ዓይነታት እቲ ሕማምብዝሓሸመገዲ
ንኽከላኸሉ ክፍትኑ ኣፍቂድሎም እዩ። እቲ ናይ Pfizer (ፋይዘር) 
መመሓየሺመበራትዒ ነቑጣታት ን 5 ዓመትን ልዕሊኡን ሰባት ቅሩብ
ኢዩ ከምኡ'ውን ናይ Moderna (ሞደርና)መመሓየሺመበራትዒ ን 6 
ዓመትን ልዕሊኡን ቅሩብ ኢዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብኽብረትኩም ርኣዩ ኣብ ክታበታት
ኮቪድ-19 ኣብ ግዜ ጥንሲ ወይጡብምጥባው (CDC)።

ህጻናትን መንእሰያትን ከቢድ ናይ ኮቪድ-19 
ረኽሲ ከጋጥሞም ዘሎ ተኽእሎ ዝተሓተ
እንተኾይኑ፡ ስለምንታይ እዮም ነዚ ክታበት
ክወስዱዎ ዘለዎም፧
CDC (ማእከል ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት) 
ከምኡ’ውን ናይ ኣመሪካ ኣካዳሚ ሓካይም ህጻናት
ኩሎምብቑዓት ዝኾኑ ህጻናት ኣንጻር ኮቪድ-19 ክኽተቡ
ይመኽሩ። ህጻናትንመንእሰያትን ምስ ዓበይቲ
ብምንጽጻር ብኮቪድ-19 ናይ ምሕማምተኽእሎኦም
ዝተሓተ እኳ እንተኾነ፣ እዞም ዝስዕቡ ግን ይኽእሉ፥

•ብኮቪድ-19 ብጣዕሚይሓምሙ፤ ኣብ ሆስፒታል
ምድቃስ’ውን ይጥለብ። ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም
ቈልዑ ከቢድ ሕማም ከጋጥሞም ዝለዓለ ተኽእሎ
ኣለዎም: እንተዀነ ግን ሓደ ሲሶ ዝዀኑ ኣብ ሆስፒታል
እተዓቝቡ ህጻናትንኰተቴን ግቡእ ሕክምናዊ ኵነታት
የብሎምን

• ከቢድ ሕልኽላኻት ከም ብዙሕ ፀገማት ዘለዎ ነድሪ
መላግቦ (MIS-C) የማዕብል- ዝተፈላለዩ ክፍሊ
ኣካላት ከም ልቢ፡ ሳንቡእ፡ ኩሊት፡ ሓንጎል፡ ቆርበት፡
ዓይኒ ወይ ናይማህጸን ክፍሊ ኣካላት ዝነድሩሉ ኩነት።

• ናይ ድሕሪ ኮቪድ ዘሎ ኩነታት ኣማዕብሉ ብተወሳኺ
"ነዊሕ ኮቪድ" ዝብሃል።

•ምስፍሕፋሕ ኮቪድ-19 ናብ ካልኦት።
• በቲ ሕማም እንተ ተታሒዞም ካብ ቤት-ትምህርቲ፡
ካብ ስፖርት፡ ካብ ተወሳኺ ንጥፈታት ከምኡ’ውን
ካብ ካልእ ኣገደስቲ ፍጻመታት ርሓቑ።

እቲ ቀዳማይ ተኸታታሊ ክታበታተይ ኣብ
ሕቡራትመንግስታት ኣመሪካ ፍቓድ
እንተዘይተዋሂቡመበራትዒ ክወሃበኒ ይኽእልዶ፧
እቶም 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ምሉእ ብምሉእ
ብውድብጥዕና ዓለም ዝተመዘዘ ክታበት (ከም ኣስትራ
ዜነካ) ወይ ከም ክፍሊ ክሊኒካዊ መርመራ ዝተኸተቡ
ሰባት፡ መባእታዊ ተኸታታሊ ኣርእስትታቶምድሕሪ
ምዝዛሞም፡መደንዘዚ ዶዝ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም።

ክታበታት ኮቪድ-19
እቲ ስነ-ፍልጠት ንጹር ኢዩ፡ እቶምጥቕምታት ክታበት ይዛይዱ ካብቶም ስግኣታት

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html


ክታበታት ኮቪድ-19
እቲ ስነ-ፍልጠት ንጹር ኢዩ፡ እቶምጥቕምታት ክታበት ይዛይዱ ካብቶም ስግኣታት

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንጥኑሳትን/ጡብ
ንዘጥበዋን ውሑስ ድዩ፧
እወ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንነፍሰ-ጾራት ከምኡ’ውን/ወይ
ጡብ ንዘጥበዋን፡ ክጠንሳ ዝፍትና ዘለዋ ወይ ኣብመጻኢ
ነፍሰ-ጾራት ክኾና ዝኽእላ ካብ ከቢድ ሕማም
ይከላኸለለን። ኣብ ኣካላት ካብ ጥንሲ ብዝፍጠር ለውጢ፡
ነፍሰ-ጾራትን ኣብ ቀረባ እዋን ነፍሰ-ጾራትን ዝነበራን ምስ
ዘይጠንሳ ሰባት ብምንጽጻር ብኮቪድ-19 ኣዝየን ናይ
ምሕማም ዕድለን ሰፊሕ እዩ።

ኮቪድ-19 ሒዝኒ ኔሩ ኢዩ። ክሳብ ሕጂ ክታበት
የድልየኩም ዲዩ፧
እወ። ሰባት ልዕሊ ሓደ ግዜ ብኮቪድ-19 ክሕዞም ይኽእል
ኢዩ። CDC (ማእከል ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት) 
ዋላ'ውን ኮቪድ-19 እንተ ነበሮም፡ ኩሎም ዕድሚኦም 6 
ወርሒን ልዕሊኡን ዝኾነ ሰብ ነቲ ክታበት ክወስድዎ ከም
ዘለዎም እዩ ዝምሕጸን። ሓደ ሰብ ካብቲ ቫይረስ ምስ ሓወየ
ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ በቲ ቫይረስ ከይተሓከመ ከምዝጸንሕ
ኣይንፈልጥን ኢና። ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝግበር ናይ ጸረ-ኣካል
መርመራታት ሓደ ሰብ ካልእ ናይ ኮቪድ-19 ረኽሲ
ከይህልዎ ክከላኸለሉ ይኽእል እዩ። እቲ ኣንጻር ሓደ ዓይነት
ጸቕጢማዕቢሉ ዘሎ ሕማምምስቲ ካልእ ኣማራጺታት
ንኸይከይድ እኹልመከላኸሊ ከም ዝህልዎ እውን
ኣይንፈልጥን ኢና።

ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ከበድቲ ኣሉታዊ
ተርእዮታት ሳሕቲ እዮም ዝኽሰቱ።
እቲ ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ ጥቕሚ እቲ ክታበት ካብቲ ከስዕቦ
ዝኽእል ሓደጋ ኣጸቢቑ ከም ዝዛይድ እዩ ወሲኑ። ኣብ
ዘይተኸተቡ/መበራትዒ ዘይወሰዱ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ኣብ
ሰባት ከቢድ ሕማም፣ ሕክምናምድቃስ ወይሞት
ከጋጥሞም ዘሎ ተኽእሎ ካብ ዝኾነ ይኹንሓደገኛ ጎድናዊ
ሳዕቤናት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዘለዎ ተኽእሎ ዝዓበየ
እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ብልምዲ ዝሕተቱ
ሕቶታትብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት (CDC) ርአ።

ድሕሪ ክታበት፡ እዞም ኣብ ታሕቲ ተጠቒሶም ዘለዉ
ምልክታትምስ ዝህልዉኻ ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ረድኤት
ክትሓትት ይግባእ፥
ዘይንቡር ግን ከኣ ከቢድ ዓይነት ናይ ደምምርጋእ፡ ትሮምቦክሲሲስ
ምስ ትሮምቦክሲቶፐኒያ ሲንድረም (TTS)፡ ኣብውሑዳት ካብቶም
ናይ J&J ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ኣጋጢሙ እዩ።ምልክታት ከም
ሕጽረትምስትንፋስ፡ ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ምሕባጥ እግሪ፡ ቀጻሊ ቃንዛ
ከብዲ፡ ብርቱዕ ቃንዛ ርእሲ ወይ ደብዛብ፡ ቀሊል ምጭንዳሕ ወይ
ደቂቕ ነጠብጣብ ደም ኣብ ትሕቲ ቆርበት ክንዮ ምርጋእ የጠቓልል።
ናይ TTS ወሰኽ ኣብ ክታበታት ናይ Pfizer (ፋይዘር)፡Moderna 
(ሞደርና) ወይ Novavax (ኖቫቫክስ) ተራእዩ፡ ስለዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን
CDC እቶም ክታበታት Pfizer (ፋይዘር)፡ Moderna (ሞደርና) ወይ
Novavax (ኖቫቫክስ) ኣብ ኩሎምብቑዓት ሰባት ኣብ ጥቕሚ
ክውዕል ይምሕጸን ከምኡ’ውን ዘጠቓልል ንመበራትዒ።
ሳሕቲ ዘጋጥም ተርእዮታት ጁለይን-ባሬ ሲንድረም (GBS) እውን
ብውሑድ ቁጽሪ ካብቶም ክታበት J&J ዝወሰዱ ሰባት ኣጋጢሙ
እዩ። GBS ዘይንቡር ናይመትኒ ስርዓት እዩ ድኻምጭዋዳታት
ከስዕብ ዝኽእል ወይ ኣብ ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታትመልመስቲ።
መብዛሕትኡ ግዜምልክታት ሕማምድሕሪ ክታበት ካብ 1-2 ሰሙን
እዮም ዝጅምሩ፡ እንተኾነ ድሒሩ’ውን ክረኣዩ ይኽእሉ ኢዮም።
ምልክታት ሕማም የጠቓልሉ ድኻም ወይ ከኣ ናይምትንኻፍ
ህዋሳት ብፍላይ ኣብ ኣእጋር ወይ ኣእዳው፣ እናኸፍአ ክኸይድ ዝኽእል
ከምኡ ድማ ናብ ካልእ ክፍሊ ሰውነት ክዝርጋሕ ይኽእል።
ኣብመንእሰያት ክታበት ናይ mRNA ወይ Novavax (ኖቫቫክስ) 
ድሕሪ ምርካቦም፡ ማዮካርዳይቲስ (ነድሪ ልቢ) ን ፐሪካርዳይተርስ
(ነድሪ ቁሪ ኣብ ከባቢ ልቢ) ን ክረኣዩ ጸኒሖም እዮም። እዚኣቶም
መብዛሕትኦም ኣብ ኮተቴታት ደቂተባዕትዮንመንእሰያትን ዝርኣዩ
ኮይኖም፡ ኣብውሽጢሒደትመዓልታት ድሕሪ ካልኣይ ዓቐን
ክታበትምውሳዶም ጸኒሖም እዮም። እቶምምልክታት ሕማም
የጠቓልሉ ቃንዛ ኣፍልቢ፡ ሕጽረትምስትንፋስ ወይ ቅልጡፍ
ምውቃዕ ልቢ፡ ሻምብቆምሕቃቕ ወይ ቅልቱፍ ህርመት ትርግታ ልቢ
ዝኣመሰለ ስምዒታት የጠቓልል። መብዛሕትኦም እቶም ክንክን
እተገብረሎምመንእሰያት፡ መድሃኒትን ዕረፍትንምስ ረኸቡ
ቀልጢፎም ጽቡቕ ተሰምዖም።
ማዮካርዳይቲስ ከምኡ’ውን ፐሪካርዳይተርስ ድሕሪ መበራትዒ
ምውሳድ ድማ ኣዝዩ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። CDC (ማእከል
ምክልኻልን ምቁጽጻርን ሕማማት) ከምኡ’ውን ናይ ኣመሪካ
ኣካዳሚ ሓካይም ህጻናት ካልኦትን ክሳዕ ሕጂ ዝኾነ ይኹን ሰብ 6 
ወርሕን ካብኡ ንላዕልን ካብቲ ከስዕቦ ዝኽእል ሓደጋታት ኣዝዩ
ዝረሓቐ ክታበት ክወስድ ይመኽሩ።
ንዝያዳ ሓበሬታ ርኣዩ ማዮካርዳይቲስ ከምኡ’ውን ፐሪካርዳይተርስ
ዝስዕቡ ድሕሪ ክታበት ናይ mRNA ኮቪድ-19 (CDC)።

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html


Contact
Public Health Department:
(510) 267-8000 Main Line

COVID-19 Information: 
(510) 268-2101

www.acphd.org

Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director

Nicholas Moss, MD – Health Officer

ክታበታት ኮቪድ-19
እቲ ስነ-ፍልጠት ንጹር ኢዩ፡ እቶምጥቕምታት ክታበት ይዛይዱ ካብቶም
ስግኣታት

መን እዮም እቶም ተወሳኺ ዓቐን ከም
ቀዳማይ ተኽታታሊ ክታበት ዘድልዮም፧
እቲምሉእ ጥቕምታት ናይ ክታበት ንምርካብ፡ CDC ነቶም
ብማእከላይን ኣዝዩ ከቢድን ናይምክልኻል ዓቕሞም ዝተዳኸሙ
ሰባት ብተወሳኺ ክታበት ናይ mRNA ክወሃቦም ድሕሪ 28 መዓልቲ
ይመክር እዚ ድማድሕሪ እቲ ካልኣይ ዓቐን (ዶዝ) Pfizer ወይ
Moderna (ፋይዘር ወይሞደርና) ምውሳዶምድሕሪ 28 
መዓልታት፡ ኣብ ናይ J & J ድማድሕሪ’ታ ቀዳመይቲ ዓቐን
ምውሳዶም እዩ። ንተወሳኺ ናይ Novavax (ኖቫቫክስ) ዓቐን
ምሕጽንታ የለን።
እቲ ምሕጽንታ፡ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 4 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት
ቀዳማይ ተኸታታሊ Moderna (ሞደርና) ዝተወሰዱ ከምኡ’ውን
ዕድመኦም 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑን Pfizer (ፋይዘር)፡
Moderna (ሞደርና) ወይ J&J ኮይኖም፥

• ናይ ጥረታት ወይመንሽሮ ደም ንጡፍ ሕክምናመንሽሮ ዝግበረሉ
ዝነበረ

• ናይ ክፍሊ ኣካል ምትካል ተገይሩ ከምኡ’ውን ንስርዓተ ምክልኻል
ሕማም ንምጭፍላቕመድሃኒት ክወሰድ እንተጸኒሑ

• ኣብውሽጢ’ዘን ዝሓለፋ 2 ዓመታት ሓደ ፈርዒ ዋህዮኣዊ
ምስግጋር ወይ ንስርዓተ ብይነት ንምጭፍላቕመድሃኒት
ምውሳድ

• ማእከላይ ወይ ከቢድ ናይምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎምመባእታዊ
(ከም በዓል ዲጂዮርጅ ሲንድሮም፡ ዊስኮት-ኣልድሪክ ሲንድሮም)

• ዝለዓለ ወይ ዘይተሓከመ ረኽሲ ኤች.ኣይ.ቪ (HIV)

• ንጡፍ ሕክምናምስ ልዑል ዓቐን ኮርቲኮስተሮይድ ወይ ካልእ
መድሃኒታት ክጸቕጡ ዝኽእሉ ነቲ ናይ ስርዓተ ብይነትመልሰ
ተግባር

ሰባት ብዛዕባ ናይ ሕክምና ኩነታቶምምስ ናይ ወሃብቲ ኣገልግሎት
ጥዕናኦም ክዘራረቡ ኣለዎም፣ ከምኡ’ውን ተወሳኺ ዓቐን ምውሳድ
ንዖኦም ግቡእ ድዩ ኣይኮነን።

እቶም ክታበታት ብኸመይ ኢዮም ቀልጢፎምማዕቢሎም፧
እቲ ንኮቪድ-19 (SARS-COV-2) ዘስዕብ ቫይረስ ኣብ ታሕሳስ 2019 
ጥራይ እኳ እንተተረኽበ፡ ኣብመላእ ዓለም ዝርከቡ ተመራመርቲ ስነ-
ፍልጠት፡ ካብ 2007 ጀሚሮምብቐረባ ንዝረኣዩ ቫይረሳት ክታበት
ይሰርሑ ኣለዉ። ንዝያዳ ሓበሬታ ርኣዩ ኣብ ዝምዕብሉ ዘለዉ ክታበታት
ኮቪድ-19።

ካብቲ ናይመጀመርያይ ክታበት ኮቪድ-19 ዝፍለ
መበራትዒ ክወስድ ይኽ|እልዶ፧
ገለ ሰባት ከምቲ ናይመጀመርትኦም ዝነበረ ዓይነት ክታበት
ዝወሰድዎ ዝኾነ መበራትዒ ዓቐን (ዶዝ) ክወስዱ ክመርጹ
ይኽእሉ። ገለ ሰባት ድማ ካብቲ ናይመጀመርትኦም ዝነበረ
ዓይነት ክታበት ዝተፈልየ ዓይነትመበራትዒ ክወስዱ
ክመርጹ ይኽኣሉ።

CDC ብሰንኪ’ቲ ሳሕቲ (ግን ከኣ ከቢድ) ጎድናዊ ሳዕቤን
ናይ ክታበት J&J CDC ይምሕጸን ን ውልቀሰባት ዝወሰዱ
ናይ J&J ክታበት ክወስዱ ናይ mRNA (Pfizer ወይ
Moderna) መበራትዒ ዓቐን።

እንድሕር ናይ መበራትዒ ዓቐን (ዶዝ) ዘይወሲደ
ከም "ምሉእ ብምሉእ" ዝተኸተብኩ ዲየ ዝሕሰብ፧
እወ። ኣብዚ ግዜ ነፍሲወከፍ ሰብ ክልተ ሰሙን ድሕሪ እታ
ካልእይቲ ዓቐን ምውሳዱ ኣብ ናይ ክልተ ተኸታታሊ ክታበት
ከም Pfizer (ፋይዘር)፡ Moderna (ሞደርና) ወይ Novavax 
(ኖቫቫክስ) ወይ ድማ ድሕሪ ክልተ ሰሙን ካብ ናይ ንጽል
ዓቐን ክታበት ከም ክታበት J&J ምሉእ ብምሉእ
ከምዝተኸትበ ይቑጸር። እንተኾነ ግን ምሉእ ብምሉእ ክቱብ
ከምኡ’ውን ዝተበራትዐሙዃን ኢዩ እቲ ዝበለጸ መገዲ
ነብስኹምትከላኸልሉ ካብ ከበድቲ ሕማማት፡ ሆስፒታል
ካብምድቃስክ ከምኡ’ውንሞትብሰንኪ ኮቪድ-19፡ ከምኡ
ድማ ንሙግዳል ለበዳ ናይቲ ቫይረስ።

ካበይ ክረክብ ይኽእል ክታበት ኮቪድ-19
ወይመበራትዒ፧
ኣዝዮም ብዙሓት ቦታታት ኣለዉ ናይ ነጻ ዓቐን (ዶዝ) 
ክታበት ኮቪድ-19 ወይመበራትዒ ክትረኽብሎም ትኽእሉ።
ዋላ ሓደ ካብ ክሊኒክ ክታበት ሕብረተሰብ ኣላሜዳ ካውንቲ
ኣይደልዮን እዩ ወረቐትመንነት፡ መድሕን ወይ ቈጸራ።

ንሓፈሻዊ ዝርዝር ቦታታት ክታበት ኣብ ከባቢኹም፡
ተመልከቱ ኣብAlameda County Vaccine Availability 
(ተረካብነት ክታበት ኣላሜዳ ካውንቲ) ወይ ብጽሑ ናብ፡
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE.

ንሓገዝ ኣብ ቆጸራ ምሓዝ ን ደውሉ ናብ፡ 510-268-2101.

ክታበታት ኮቪድ19 ውሑሳትንውጽኢታውያንን ኢዮም፡ 19 
ክታበታትውሑሳትንውጽኢታውያንን ኢዮም Ver: 3/09/22

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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