
 
 
 

 

 ምሕደራ  ክታበታት COVID-19 
ትፈልጥ ዲካ ? 

ነዚ ክታበት ንምርካብ እንታይ የሳትፍ ? ክንደይ ፍወሳታት የድልየኒ ? 
እዚ ክታበት ብመልክዕ መርፉእ ኣብ ቅልጽም ወይ ሰልፍ ይወሃብ። እዚ ክታበት ብግቡእ ንክሰርሕ  ከሙ ድማ  ምክልካል ኣንጻር እዚ 
ቫይረስ ንክቕርብ ፡ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ብዉሑዱ 21  ማዓልታት ኣራሓሒቅካ ክልተ ዶዝስ ክወሃብ የድልዮ። 
 
እዚ ነዚ ሰብ ዝወሃብ ካልኣይ ክታበት ሓደ ዓይነት ትካል ምስቲ ቀዳምይ ዝተቀበሎ ከም ዝኮነ ንምርግጋጽ ንእኩል ዶዝ ናይ ክታበት 
ክቅመጥ ኣለዎ፡ ፡ 

ብኣለርጂ ዝሳቀዩ  ሰባት  ናይ ኮሮና -ቫይረስ ክታበት ክወስዱ  ይክእሉ ዶ ? 
 
ኣብ ዓይነት ናይቲ ኣለርጂ እዩ ዝምርኮስ። ዝኮነ  ብርቱዕ ኣለርጅካዊ ግብረመልሲ  ንዝኮነ ባእታታት ናይ ዚ ክታበት ናይ ኮሮና 
ቫይረስ ዘለዎ ሰብ ነዚ ክታበት ክወስድ ኣይግብኦን። እዚ ክታበት ፖሊቴይን ግላይኮል  polyethylene glycol (PEG) ዝብሃል ፍሉጥ 
ናይ ኣለርጂየን ባእታ ኣብ መድሃኒትን ናይ ገዛ ንብረትን ከሙ ድማ ኣብ ኮስሞቲክስን ብብዝሒ ዝርከብ  ይሕዝ። ፍሉጣት ኣለርጂ 
ናይ polyethylene glycol (PEG) ኣዝዮም ዉሑዳት እዮም ግን እዞም ብ ኣለርጂ ዝሳቀዩ ክታበት ክወስዱ ኣይግብኦምን ። 

● እዚ ክታበት ካብ እንቛቅሖ ነጻ ዩ ስለ ዚ እዞም ናይ እንቋቅሖ ኣለርጂ ዘለዎም ክጥቀምሉ ይክእሉ እዮም። 
● ኣብ ዚ ክታበት ዝኮነ ውጽኢት ወይ ዕቃበ እንስሳ የብሉን 
● እዚ ክታበት ካብ ዝኮነ ፈሳሲ ዘይሕዝ  ስንተቲክ ራበር  (ብሮሞቡቴል) መክደኒ ዘለዎ ጥርሙዝ ይቅመጥ ፡ ስለዚ ድማ     

ነዞም ላቴክስ ኣለርጂ ዘለዎም ውሑስ  ዩ ። 
 
ንዝያዳ  ሓበሬታ ኣብ ትሕዝቶ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት  ፡ብክብረትኩም ኣብ ዚ ሊንክ ብጽሑ ፡ 
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/landing-page.aspx 
 
ብርቱዕ ቑጥዐ ንዝኮነ ክታበት ወይ ናይ  ምውጋእ ተራፒ  ዘለዎም  ሰባት  ነዚ ሓደጋ ንምምርማር  ምስ ሓኪሞም ክዛራረቡ 
ይግብኦም። እንተኮነ ግና ደሓን ዝኮነ ኣለርጂክኣዊ  ድሕረ ባይታ  ናይ  ኮሮና ቫይርስ  ክታበት ወይ ናይ  መርፍእ ተራፒይ ንዘለዎም  
ሰባት ካብ ምውሳድ ክታበት ክክልክሎም ኣይክእልን ። 
ንዝኮነ ዓይነት ክታበታት ዘይዛመድ ኣለርጅካዊ ቁጥዐ  ዘለዎም ሰባት ኣብዚ ናይ ምውሳድ ክታበት እቱዋት እዮም። 
 
ነዚ ክታበት ኣብ ትቅበለሉ  ፡ ምናልባት  ውሑድ ብርትዐ ዘለዎ ኣለርጅካዊ ግብረመልሲ ከየጋጥመካ  ን15 ደቂቅ  ክንክን 
ይግበረልካ። ክለን ናይ ክታበት ማእከላት ከምዚ ዓይነት ቑጥዐ ንምፍዋስ መሳርሒ ኣለወን ። 

እንድሕር ነዚ ክታበት  ንሓኪምካ ተራኢካ ክትወስዶ   ይግባኣካ ዶ ወላ ኣይግባካን ን ዝምልከት  ሕቶታት ኣሊካ  ። ምስ 
ሓኪምካ ክትዛራረብ ይግባኣካ፡ መስመር ሓገዝ  ክታበት COVID-19 ብ145 ደውል ወይ ኢማኢል ናብ covid-vaccine 
@gov.mt  ስደድ። 

 
 

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 , ማልታ 
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። 


