
 
 
 

 

ዝርግሐን  ናይ ምርካብ ግቡእን ክታበት ኮሮና -ቫይረስ  
COVID-19። 
ትፈልጥ ዲካ ? 

 
መን ዩ ነዚ ክታበት ዝረክብ ? 
ትካል መድሃኒት ኢሮፓ ንሰለስት ዓይነት ክታበታት ዕዳጋዊ ኣፍልጦ ሂቡ ኣሎ  ፋይዘር ፡ ሞደረና፡ ከሙ ድማ ኣስተኣ 
ዘኒካ ። ካልኦት ክታበታት ውን ምስተረጋገጹ ዝርግሐኦም ክስዕብ ዩ። 
 
ኩሎም ማልታውያንን ተቀማጦ ማልታ ብቁዕ መንበሪ ካርዲ ዘለዎምን ነዚ ክታበት ብቁዓት እዮም። 
 
ኣብ ማልታ፡ ናይ ቀዳምነት ዘርዘር ነዚ የጠቃልል፡ 
ቀዳምይ -ደረጃ 

● ሰራሕተኛታት ጥዕና ከሙ ድማ ናይ ነዊሕ ግዜ መእለዪ ማእከላት  (ግላውን ህዝባውን ጨንፈራት) 
● ኣብ ናይ ነውሕ ግዜ መእለዪ ማእከላት ዝነብሩ - ኣረጋውያን ከሙ ድማ ናይ የእምሮ ጥዕና 
● ካብ 85 ከሙ ድማ ካቡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም ሰባት 

ካልኣይ ደረጃ 
● ኩሎም ካልኦት ኣብ ቅድሚት ተሰለፍቲ 
● 80- 85 ዝዕድሚኦም ሰባት  

ሳልሳይ ደረጃ፡ 
● ሕዱር ሕማም ዘለዎም ኩነታት ጥዕንኦም ኣብ ሓደጋ ወይ ኣብ ልዑል ሓደጋ ናይ ጽንኩር ሕማም ወይ ሞት ዘለዉ ሰባት 
● ካብ  70-75 ዝዕድሚኦም ሰባት 
● ኣባላት ቤት ትምህርትን ማእከላት ክንክን ቆሉዑትን 

ራብዓይ ደረጃ 
● ካብ 45 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሚኦም ሰባት   
● ዝተረፉ ህዝቢ 

ግዜ ምቅራብ ናይ ሓድሽ ፍርያት ኣብ ቅልጣፈ ፍርያት ክታበት ይምርኮስ ። 
 
ህዝቢ ንክታበት ማዓስ ከም ዝከዱ ብከመይ ይፈልጡ 
ሰብ መዚ ጥዕና   ንኣብ ካምፕታትን ከሙ ድማ ኣብ ሕብረተሰብን  ዝርከቡ ሰባት ብከመይ ክታበት ከም ዝወሃቡ ክነግር እዩ ። 
 
ክታበት ብነጻ ክወሃብ እዩ ከሙ ድማ ካብ ዋንነት መንግስቲ ጥራሕ ይርከብ። እዚ ክታበት ኣብ ናይ ግሊ ዕዳጋ ኣይክህሉን እዩ። ካብ 
ዝኮነ ሰብ ወይ ዌፕ ሳይት ነዚ ክታበት ዝሸጡ ተጠንቀቁ። ብኦንላይን ወይ ብዘይሕጋውያን ሰባት ዝሽየጥ ክታበት ምናልባት 
ምትላል ክከውን ይክእል እዩ ከሙ ድማ ኣብ ትሕቲ ዓለምለካዊ መዐቀኒ ተቀሚጡ ወላ ኣይተቀመጠን  ካኣ  ዝኮነ 
ትፈልጠሉ መንገዲ የለን። 

 

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 ሕማማትን ማልታ  


