
 
 
 

 

መን ዩ ነዚ ክታበት ከወስድ ዝግብኦን ዘይ ግብኦን  

ትፈልጥ ዲካ ? 
 

 

ዝኮኑ ነዚ ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ (COVID-19)ክወስዱ ዘይግብኦም ጉጅለታት ሰባት  ኣለዉ ዲዮም። 
 

● ቆሉዑት ትሕቲ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ፡ 

እዚ ክታበት ንትሕቲ 16 ዓመት እዚ ዕድሚኦም ቆሉዑት ፍቁድ ኣይኮነን ምክምያቱ ናይ ውሕስነት ፈተናታት ኣብ ዚ ጉጅለ እዚ 

ኣይተካየድን ዘሎ። ብዝለዓለ ሓደጋ ናይ ኮሮና ቫይረስን ተወሳኪ ሕማማትን ክእትዋም ዝክእል ጥዕናዊ ኩነታት ዝጥቅዑ 

ቆሉዑት ድሕሪ ቀዳማይ ፍርያት  ክታበት ምውጹኡን ዝያዳ ጭብጥታት ምስ መጸን  ክሕሰበሉ እዩ። 
 

● ጥኑሳትን ጡብ ዘጥቡዋን ደቂ እንስቲኦ ፡ 

ከም ልሙድ ቀዳማይ ፈተነ ናይ ክታበት፡እዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት   ብፍሉይ ኣብ ጥኑሳትን  ከሙ ድማ ጡብ ዘጥቡዋ 

ኣዴታትን ኣይተፈተነን ።ክሳብ መጽናዕቲ ንመርመራ ሳዕቤናት ክታበት ኣብ ጥኑሳት እንስሳታት ኣብ መስርሕ ኣብ ዘለዎሉ ፡ኣብዚ 

ግዜ ዚ ኩለን ጥኑሳት ደቀ ኣንስቲኦ ብቀጻሊ ክታበት ንክቅበላ ዝጠልብ እኩል መርትዖ የለን። 
 

እዚ ዝብሃል ዘሎ፡ እቲ ዕውት ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት ምናልባት ብፍሉይ ንዝተወሳና ፡ዝላዓለ ሓደጋ ናይ ተወሳኪ 

ሕማማት ካብ ኮሮና ቫይረስ ወይ እዘንን ዝለዓለ ሓደጋ  ኮሮና ቫይረስ ናይ ምትሓዝ ዘለወን ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ዩ 

። እዘን ደቒ ኣንስቲኦ እዚኤን  ምስ ሓኪመን ክዝትያን ከሙ ድማ ክታበት ንክወስዳ ክውስናን ንምዕደን። 

ኣብ ልዑል ሓደጋ ኮሮና ቫይረስ ናይ ምትሓዝ ዘየለዋ ጥኑሳት ደቂ ኣንስቲኦ / ከቢድ ተወሳኪ ሕማም ናይ ኮሮና ቫይረስ 

ኣጋጢምወን ዘይፈልጥ ደቂ ኣንስትዮ ክሳብ ሕርሰን ዝኣክል ክታበተን ከናውሕኦ ይማዓዳ። 
 

ንመጥበውቲ ጡብ ዝምልከት ፡ ብዛዕባ ክታበት ኣብ እዋን ምምጋብ ጡብ ወይ ምጥባው ዕሸል ዝኮነ 

ናይ ውሕስነት ሓበሬታ የለን። ዋላ እዃ  ፡ እዚ ክታበት ንምጥባው ዕሸል ሓደጋ ክከውን ይክእል እዩ ኢሉ 

ኣይተሓሰብ ። ጸባ ጡብ ዘጥብዋ ደቂ ኣንስትዮ  ምናልባት ክታበት ክውስዳ ክውስና  ወይ  ክሳብ 

ምጥባው ጡብ ንውላደን  ዝውድኣ ነዚ ክታበት  ንከናውሕኦ  ክመርጻ ይክእላ እየን። 
 

ነዚ ክታበት ንምውሳድ ከናዋሓሉ  ዝግብኣኒ ዝኮነ  ኩነታት ኣለዉ ዶ ? 
 

● ንስካ እድሕር ዘይጥዒካ ፡ ክሳብ ትሓዊ ምውሳድ ክታበት ከተናውሖ ይግባኣካ።  እንድሕር ኣብ ናይ ክታበት  ቆጻራካ 

ዘይትርከብ ኮንካ ብ145  ብምድዋል ንመስመር ሓገዝ ክታበት ኮሮና ቫይረስ ከም ዝሓበርካዮም ኣራጋግጽ። ስለዚ ንካልእ ግዜ 

ቆጸራ ትወሃብ ከሙ ድማ እቲ ናትካ ግደ ኣይጎሃፍን ። 

● እንድሕር ደሓን ኮንካ ከሙ ድማ ካብ ረስኒ ፡ ወይ ካልኦት ምልክታይ ከም ቁሪ ፡ ዕግር ግር፡ ተምላስ፡ ውጽኣት ዝኣመሰሉ 

እንድሕር ዘይተጸሊካ ፡ምውሳድ ክታበት ከተናውሖ የብልካን። 

● እንድሕር ዝኮነ ዓይነት  ምስ ኮሮና ቫይረስ ዝመሳሰል  ምልክታት ( ረስኒ፡ ሰዓል ፡ ሕጽረት ትንፋስ፡ድካም ፡ ቓንዛ ጎሮሮ፡ ጸረርታ 

ኣፍንጫ፡ /ምዕባስ ኣፍንጫ ፡ ቃንዛ ርእሲ ፡ቓንዛ ጭዋዳታት ፡ ምጥፋእ ሽታ ፡ምጥፋእ መቀረት፡ ውጽኣት ወይ ተምላስ ) 

ኣጋጢምካ ዝፈልጥ ኮይኑ  ብ 111ብምድዋል ናይ ስዋፕ (swab) መርመራ ክትሕዝን ዝያዳ ምክሪ ንክትረክብን ንመክረካ። 

ምልክታት ኮሮና ቫይረስ ናይ ምምዕባል ተክእሎታት እንድሕር ኣሊካ ወይ ናይ ስዋፕ ውጺኢትካ ዘይተነገርካ እንድሕር ኮንካ 

ክታበት ንከይትወስድ ብትሕትና ንሕብረካ። 

● እንድሕር ኮሮና ቫይረስ ኣሊካ ፡ብውሑዱ 4 ሰሙን ካብቲ ምልክታትካ ዝጀመረሉን ፡ ከሙ ድማ ክሳብ ትሓውን  ምውሳድ 

ክታበት ከተናውሖ  ይግብኣካ። 



 
 
 

 

እዞም ዝስዕቡ ቕድሚ ናይ COVID-19 ክታበት ምውሳዶም ምስ ሓኪሞም ንክዛራረቡ ይማዓዱ። 

• እንድሕር ናይ ደም መቅጠኒ መድሃኒት ትወስድ ኣሊካ 

● እንድሕር ካብ ናይ መድመይቲ ምዝንባላት ወይ ትሑት ናይ ፕላትሌታት ስራሕ  ትሳቐ ሃሊካ። 

● ኤች ኣይቪ ዘለዎም ሰባትን ከሙ ድማ ንስርዓተ ምክልካል ኣካልት ዝካላከል መድሃኒ ዝወስዱ ሰባትን ክታበት ንክወስዱ 

ይተባብዑ እንተኮነ  ግን  እቲ ክታበት ዝወስድሉ ቕኑዕ ግዜ ንክሕብሮም  ምስ  ሓኪሞም ክዘራረቡ ይግብኦም ።  
 

 

 

Should people who tested positive for Covid-19 in the past receive the vaccine? 

ኣብ ዝሓለፈ ኣወንታዊ  ውጽኢት መርመራ ናይ Covid-19 ዝተረክቦም ሰባት ክታበት ክወስዱ ይግብኦም ዶ ? 
 

እዚ መከላከሊ  ካብ ባህርያዊ መልከፍቲ ኣብ ክንደይ ከም ዝውዳእ ንጹር ዝኮነ ሓበሬታ የለን ። ስለዚ ኩሎም እዞም ካብ 

ናይ ኮሮና ቫይረስ መልከፍቲ ዝሓወዩ ክታበት ንክወስዱ ንምዕድ። 
 

 

 

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  
 

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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