
 
 
 

 

ብቅዓት ናይ 'ዚ  ክታበት  

ትፈልጥ ዲካ ? 
 

 

እዚ ክታበት ነዚ ለበዳ ዶው ከብሎ ዲዩ ?  ዝተከትቡ ሰባት ኮሮና -ቫይረስ  ከማሓላልፉ ይክእሉ ዶ ? 
 

ሽሕ እዃ ክታበት ንሕሙማትን ኣብ ከባቢኦም ንዘልውን  ኣብ ምክከላከል  ይሓግዝ ,  ቅድሚ ምትሕልላፍ ብዓቢኡ ምጉዳሉ ግን ዓቢ 

ብዝሒ ህዝቢ ናይ ግድን  ክክተብ ኣለዎ ። ንኩሉ ህዝቢ  ምክታብ ብዙሕ ኣዋርሕ ክወስድ እዩ። 
 

ክሳብ ሕጂ፡  እዚ ክታበት ኣብ ምክልካል ምልክታዊ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ኣዝዩ ብቁዕ ምካኑ ንፈልጥ። ክሳብ ሕጂ እዚ ክታበት ዝኮነ 

ካብ ምልክታት ዘይ ብሉ  ኮሮና ቫይረስ  ይከላከል ዲዩ ወላ ኣይከላከለን ዝሕብር ዝኮነ ሓበሬታ የብልናን። ምናልባት ዝተከትቡ ሰባት 

ምልክታት ዘይብሉ ኮሮና ቫይረስ  ክሕዞምን ናብ ካልኦት ከማሓላልፉን ይክእሉ እዮም። በዚ ምክንያት ፡ዝተከትቡ ሰባት ካብ 

ውሸባ ነጻ ኣይኮኑን ንኣብነት, እንድሕር ምስ ኮሮና ዘለዎ ሰብ ተራኪቦም። 
 

ኮሮና ቫይረስ (COVID-19) ናይ ቀጻሊ ስግኣት ኮይኑ  ኣብ ዝቅጽለሉ ዘሎ ግዜ፡ምትሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ  ንምቅናስ 

መዐቀኒታት ህባዊ ጥዕና ንግዚኡ ፡ዋላ ድሕሪ ክታበት ምህላዉ ኣብ ቦትኦም ክጸንሑ ብቀጻሊ ክትግበሩን  ኣዝዩ ኣገዳሲ 

ዩ፡፡ ማሕበራዊ ርሕቀት ፡ምድራት ቁጽሪ ምትእክካባት ከሙ ውን ማስክ ምምላስ  ፡ክሳብ ሕጂ  እንተ ወሓደ ንዝተናውሐ ኣዋርሕን 

ካቡ ንላዕልን ከድልዩ እዮም ፡ ከሙ ድማ ንዝተናውሐ ግዜ ቅድሚ እዞም መዐቀኒታት እዚኣቶም ቀስ ብቀስ ደው ክብሉ 

ምጅማሮም ።  

 

ተጻዋርነት ሕማምም ንከጥሪ  ክንደይ ሚኢታዊት ናይ'ዚ ህዝቢ ክታበት ክረክብ የድሊ ? 
 

ምምዕባል ምክልካል (Herd immunity)ዝብሃል ብዙሓት ሰባት  ካብ ዝሓለፈ መልከፍቲ ወይ ክታበት ዝህልዎም  

ዝህልዎም  ምክልካል፡ ነቲ ሕማም  ብቀጻሊ ኣብ ሞንጎ ህዝቢ ክላባዕ ከም ዘይክእል ዝገብር  ባእታ ንምግላጽ ዝጠቅም  

ቃል ዩ። ከም ውጺኢቱ ድማ ዋላ እዃ  ውሑድ ቁጽሪ ሰብ ዝኮነ ናይ ገዛእ ርእሶም መከላከሊ ኣይሃልዎም ( ንኣብነት ፡ 

እዚኦም ብሰንኪ ጥዕናዊ ጸገማት ክታበት ክወስዱ ዘይ ክእሉ) ሕብረተ ሰብ ውሑሳት እዮም።ብዝሒ ናይዚ ምምዕባል 

ስርዓተ ምክልካል ናይ ኮሮና ቫይረስ ንምርካብ ካብ ሕማምም ነጻ ክኮኑ ዝግብኦም ኣስታት  70- 75 %  ይከውን ። 
 

 

 

UNHCR Malta ሕጋዊ ምንጪ ናይ ዚ ሓበሬታ ኣይኮነን። UNHCR Malta ነዚ ሓበሬታ ብናዓካ ዝርዳኣካ ቛንቛ ተርጒሙ  ድሉው ጌርዎ ኣሎ ,  

ከሙ ድማ ነዚ ሓበሬራ 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 ሕማማሕማማትን ማውሕስነት። 
 

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። 
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