
 
 
 

 

ክታበት ጽረ ኮሮና- ቫይረስ(COVID-19) 
ትፈልጥ ዶ ? 
 

 

እንድሕር  ነዚ ቫይረስ ተቓሊዕካ ፡ እዚ ክታበት ንስርዓተ ምክልካል ኣካላትካ ንስራሕ ኣንጻር ኮርኖ- ቫይረስ 
(COVID-19)  ከም ዝዳሎ  ይገብሮ። 

 
ኣብ ማልታ ሰለስተ ዓይነት ክታበት  ኣለዉ- ፋይዘር ፡ ሞደረና 
፡ ኣስትራ ዘኒካ ። 
 
ምብዛሕትኦም እዞም ሕጋውነት ስለበሱ ክታበታት ኣብ ክልተ 
ዶዝ (ፍወሳ)ይወሃቡ። 

ክታበት ብነጻ ይወሃብ ከሙ ድማ ካብ ዋንነት 
መንግስቲ ጥራሕ ይርከብ። 
 
ኩሎም ዜጋታት ማልታ ከሙ ድማ ኩሎም ብቁዕ 
መንበሪ ካርድ/ዶኩመንት ዘለዎም  ተቀማጦ 
ማልታ ነዚ ክታበት ብቁዓት እዮም ። 
 

ድሕሪ ብዙሕ  ፈተና፡ እዚ ክታበት ውሑስ ኮይኑ ተረኪቡ 
ከሙ ድማ ካብ 16 ዓመት ዝዕድሚኦም ንላዕሊ ንዝኮኑ 
ሰባት ይወሃብ። 
 

ክሳብ 15 ዓመት ንዘለዉ ቆሉት፡ ጥኑሳት ደቀ-
ኣንስቲኦ፡ ከሙ ድማ ኣለርጂ ኣንጻር ካልኦት 
ክታበታት ንዘለዎም ኣወሃብን ። 

 

እዚ ክታበት ፡ ኣንጻር ንቡር ኮሮና-ቫይረስ ብቁዕ ዩ ፡ እንተኮነ 
ግን ኣንጻር እዚ ፍሉይ ቫይረስ (variants ) ትሑት ብቅዓት 
ኣለዎ። 
 

ጉድናዊ ሳዕቤናቱ ውሑድ እዩ ከሙ ድማ ቃንዛ 
ጥዋዳታት ፡ረስኒ ፡ መርዘንን ቃንዛን ፡  ድካም ከኡ ድማ 
ካልኦት ልሙዳት ባህርያት ክታበትን ። 

እዚ ክታበት ኮሮና- ቫይረስ (COVID-19) ናይ ምትሓዝ 
ዕድላትካ የጉድል። እንድሕር ተለኪፍካ ,ፎኪስ እዩ ከሙ 
ድማ ነዚ ቫይረስ ናብ ካልኦት ናይ ምትሕልላፍ ዓቅምካ  
ትሑት ዩ። 

ውላ እዃ ብቁዕ ክታበት ኣብ ምንካይ ዝርግሐ  ኮሮና-
ቫይረስ (COVID-19) ይሕግዝ ይሃሉ ፡ ንስካ ናይ ግድን 
ማስክ ክትመልስ ኣሎካ ፡ ምሕበራዊ ክትረሓሓቅ 
ኣሎካ ፡ ኢድካ ተሓጸብ፡ ከሙ ድማ ካልኦት 
ብሚኒስትሪ ጥዕና ዝወሃቡ ናይ ጥዕና መቆጻጸሪ 
መዐቀኒታት ተከተል።ዋላ ድሕሪ ነዚ ዝርግሐ ደው 
ከብል ዝክእል ክታበት ምውሳድካ ኩሎም ናይ 
መልከፍቲ መከላከሉ መዐቀኒታት ዓቅቦም ! 

 
 

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 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 
 


