
 
 
 

 

 ውሕስነት ክታበት ኮሮና-ቫይረስ 
ትፈልጥ ዲኻ ? 

እዚ ክታበት ውሑስ ምዃኑ ብከመይ ይፈልጥ? 
 
● እዚ ክታበት  ውሕስነቱ ንምውሓስ ብጽኑዕ መርመራ ዝሓለፈ ን ፡ ዓቢ ፈተነታት ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎን 

ዘጠቃለለ እዩ  ። 
● እዚ ክታበት ቅድሚ ናብ  ሕብረት ኤውሮፓ ምትእትታዉ ብናይ ኤውሮፓ ትካል መድሃኒት ሕጋዊ ፍቃድ ዝተዋህበ እዩ። 

ስለምንታይ ክታበት ክወስድ ይግባኣኒ ? 
 
● ካብ  ብመልከፍቲ ኮሮና-ቫይረስ ዝስዕቡ ጽኑዓት ሕማማት ንክከላከለልካ ከሙ ድማ ንምጉዳል ብርቱዓት ሕማማትን 

ሞትን ። 
● ቁጠባናን ማሕበራዊ ሂወትን  ንቅድሚት ናብ ንቡር  ክከይድ ክጅምርን ። 
● እዚ እቲ ኣዝዩ ዝበለጸ መንገዲ ምክልካል COVID-19 እዩ ። 
● ናይ ነዊሕ ግዜ ኣሉታዊ  ሳዕቤን  ጥዕና  ከከትሉ ዝክእሉ መልከፍቲ ንምክልካል። 

ክታበት ማዕረ ክንደይ  ሓደጋ ናይ ኮሮና-ቫይረስን  ተወሰክቲ  ሕማማቱን  ከጉድል ይክእል  ? 
• ውድብ ጥዕና ዓለም (WHO) ካብ መሰረቱ ናይ ኮሮና - ቫይረስ ክታበት ካብ ሕማምም  ከም ዝከላከል ወይ ድማ  ዝተከትቡ 

ሰባት እቲ ናቱ ብርትዐ ብውሕዱ ብ50%  ክጎድሎሎም ከም ዝክእል  ትጽቢት ኣንቢርሉ ጌርሉ እዩ። እንተኮነ ግን ፡ ሕክምናዊ 
መጽናዕቲ ከም ዘርኣዮ ገለ ክታበታት ጽኑዓት ሕማማትን ተወሰክቲ መልከፍታቶምን ካብ ኮሮና - ቫይረስ   ብ 90-95% 
ክከላከሉ ከም ዝክእሉ ይንገር ።  

ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይ 'ዚ ክታበት እንታይ እዪም ? 
 
• ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ዝተሳተፍዎ ፈተነ ከም ዘርእዮ ናይ ሓጺር ግዜ ጎድናዊ ሳዕቤናት ከሙ ድማ ብዘይ ሕልክላክ 

ዝፍትሑ ወይ መጉዳእቲ ፡ ምስ መብዛሕትኦም ዓይነት ክታበታት ዝመሳሰል እዩ ። 
• እቶም ቀንዲ ልሙዳት ጉድናውያን ሳዕቤናት ውሑድ ቃንዛ ፡ ምቅያሕ ኣብ ቦታ ክታበት ፡መርዘን  ፡ቁሪ ፡ድካም ፡ ቃንዛ 

ጭዋዳታት፡ ንሓደ ወይ ክልተ ማዓልቲ ዝጸንሕ ረስኒ እዮም። እዞም ጎድናውያን ሳዕቤናት እዚኦም ስርዓተ ምክልካል 
ኣካላትካ ነዚ ክታበት ምላሽ ይህቡ ከም ዘለዉ እዩ ዘርኢ። እንድሕር  እዞም ምልክታት እዚኦም ኣጋጢሞምካ ንዐኦም  
ንምቁጽጻር  ክሕግዘካ ፍወሳ ከም ፓራስታሞል ክትወስድ ትክእል። 

• ድሕሪ ክታበት ምውሳድካ ኣለርጅካዊ ግብረመልሲ ውሑድ እዩ። ነዚ ክታበት ዝቅበሉ ሰባት ድሕሪ ክታበት ምውሳዶም 
ምናልባት  ውሑድ ብርትዐ ዘለዎ ኣለርጅካዊ ግብረመልሲ ከየጋጥሞም  ን15 ደቂቅ ዝክውን ይእለዩ። ናይ ክታበት ማእከላት 
ነዚ ግብረመልሲ ንምፍዋስ ድልዋት እየን። 

UNHCR Malta ሕጋዊ ምንጪ ናይ ዚ ሓበሬታ ኣይኮነን። UNHCR Malta ነዚ ሓበሬታ ብናኢኣካ ዝርዳኣካ ቛንቛ ተርጒሙ  ኣዳልይዎ ኣሎ ,  ከሙ 
ድማ ምስ ኣብ ማልታ ዝርከቡ ሓተቲ ዑቁባን ዑቁበኛታትን ንምክፋል። 
ንዝያዳ ዝተተርጎመ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ብክብረትካ ኣብዚ ዌፕ ሳይት ብጻሕ https://www.unhcr.org/mt/news/covid-
19-information-for-malta.  
ምንጪ ፡ ዳይሬክቶር - ክንክን ጥዕናን ምክልካል ሕማማትን 
 
ንዝያዳ ሓበሬታ ፡ ብክብረትክይም ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ  https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-
19/Pages/vaccines.aspx ብጽሑ። እዚ መርበብ ሓበሬታ ከም እድላይነቱ ብቀጻሊ  ይሕደስ። 


