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መዓስ እየ እቲ ክትበት ዝወስዶ?

2021

እዚ ግን ክቅየር ይክእል እዩ… 

ናይ አዝዩ ቀረባ እዋን ውጥን ንምፍላጥ አብዚ ርአይ: 
www.info-coronavirus.be

አብ ጥሪ
 ነበርትን ሰራሕተኛታትን ናይ ሐልዮት ዝወሃበሉ 
መንበሪ 

 ናይ ህስፒታላት ሐልዮት ሰራሕተኛታት 
(ሐካይም, ነርስታት, ...) 

አብ የካቲት
 ናይ ቀዳምይ ደረጃ ሐልዮት ሰራሕተኛታት ( ናይ 
ገዛ ሐካይም, ፋርማሲታት,...)

 ሐበራዊ ሐልዮት ወሃብትን ( ስንክልና ሐልዮት,...) 
ካልኦት ሆስፒታል ሰራሕተኛታትን

መጋቢት
 65ን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም
 ናይ ጥዕና ሽግር ብዙሕ ግልጽነት ንዘለዎም 
ሰባት

ሚያዝያ
 አድላዪ አገልግሎት ዝህቡ ሰባት

ካብ ሰነ ጀሚሩ
 ዕድሚኦም ካብ 18 ንላዕሊ ንዝኮኑ

01

03

06

02

04

Tigrinya

V.
U

.: 
R

eg
er

in
gs

co
m

m
is

sa
ria

at
 C

or
on

a 
 / 

C
om

m
is

sa
ria

t C
or

on
a 

du
 G

ou
ve

rn
em

en
t -

 V
ic

to
r H

or
ta

pl
ei

n 
40

 | 
B

-1
06

0 
Si

nt
-G

illi
s 

 / 
Pl

ac
e 

Vi
ct

or
 H

or
ta

 4
0 

| B
-1

06
0 

Sa
in

t-G
ille

ተወሳኪ ሐበሬታ? 
www.info-coronavirus.be/
www.laatjevaccineren.be
www.covid.aviq.be/fr/vaccination
www.coronavirus.brussels/vaccination-menu/

ከመይ ገይረ እየ ዝፈልጥ መዓስ ክትባት 
ከም ዝወስድ?.

• ዕድመ ይለአከልካ ብመገዲ ደብዳቤ, እስምኤስን 
ኢመይል,,,, እምበአርከስ ብዛዕባ እዚ መጸዋዕታ 
ንስካ ትገብሮ ነገር የለን

• ብመገዲ ድጅታል ወይ ተለፎን ትምዝገብ
• አብ ሐደ ሐደ ከተማታት ክትባት ትወስደሉ 
ግዜ ባዕላካ ትመርጽ:: አብ ሐደ ሐደ 
ከተማታት ትክተበሉ ክልተ መዓልቲ ትምርጽ:: 
እንተዘይኪኢልካ ከ? እምበአር ካልእ ግዜ ትመርጽ

አበይ እየ ክክተብ ዝክእል?

አብ ክትባት አዳራሽ

ክንደይ እዩ ዝክፈሎ?

ብነጻ እዩ



እቲ መምሪሒታት ምክባር ክትቅጽል አለካ 
ክሳብ እኩል ሰባት ዝክተቡ:: 1.5 መትር 
ርሕቀት ይሃልወካ; አፍ መሸፈኒ ትገብር, ኢድካ 
አበብግዚኡ ትሕጽቦ

ከመይ ገይሩ እዩ እቲ ክታበት ዝሰርሕ?
እቲ ክታበት አካልካ ጸረ ጋሻ አካላት ክፍጠር የክእሎ· 
• እቲ ጸረ ጋሻ አካላት ካብቲ ንጥብጣብ ናይቲ 
ቫይረስ ይቃለሰልካ 

• ደሐር እቲ ቫይረስ እንተአኃኒፍካ ከ? እቲ ጸረ ጋሻ 
አካላት ይከላከለልካ

ስለምንታይ እዩ ክታበት ዘድሊ?
• እዚ ኮሮና ቫይረስ ንዓካን ንአከባቢካ ዘለዉ 
ሰባትን ሐደገኛ ክከዉን ይክእል

  ን65ን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኦም
  ንሳንቡእ, ልቢ ወይ ደም ቡምባ ሕማም 
ንዘለዎም ሰባት 

  ንሹከር ወይ ብዙሕ ናይ ደም ድፍኢት 
ንዘለዎም ሰባት

እዚ ቫይረስውን ንመንእሰያት ዝኮኑ ጥዑያት 
ሰባትውን ሐደገኛ ክከውን ይክእል

• አብ በልጁም ካብ ዘለዉ ሰባት ካብ 70% ንላዕሊ 
እንተተከቲቦም, እቲ ቫይረስ ቀልጢፉ ክስፋፋሕ 
አይክእልን:: ኩሎም ሰባት ይከላከሉ ; እዚ 
ጉጀላዊ-ምክልካል ይባሃል

• ናብራካ ቀልጢፉ ናብ ንቡር ይምለስ
• አካላትካ ካብቲ ቫይረስ አዝዩ ከምዝከላከል 
ይገብሮ

ከመይ ገይረ እየ እቲ ክታበት ዝወስዶ?
• ዝተፈላለዩ ዓይነት ክትባት አለዉ
• ሐደ ሐደ ክትባት ሐደ ግዜ ጥራይ አብ ላዕሊ 
ቅልጽምካ ትዉጋእ:: ድሕሪ ክትባት እንተወሐደ 
ን14 መዓልቲ ትጽበ:: ድሕሪኡ እቲ ክትባት ካብ 
ኮሮና ቫይረስ ብዝተካእለ መጠን ይከላከለልካ

• ካልኦት ክትባት መጀመርያ ክትባት ይግበረልካን 
ድሕሪ ቁሩብ ሰሙናት ከዓ ካልኤቲ ክትባት 
ትውስድ:: ድሕሪ እቲአ ካልኤቲ ክትባት 

እንተወሐደ ን14 መዓልቲ ትጽበ ቅድሚ ጽቡቅ 
ምክልካል ትረክብ

እቲ ክታበት ድሕነቱ ዝተረጋገጸ ድዩ?
• ምፍጣር ክትባት ዘድሊ እኩል ክእለት አሎ:: አብ 
ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ሳይንሳዊን መድሐኒታዊ 
ኪኢላታት አብ ሐጺር እዋን ክትባት ክፈጥሩ 
ኪኢሎም:: ህጹጽ ብሙካኑ ንዕኡ ዝከዉን 
ብዝቀልጠፈ እኩል ገንዘብን ግዜን ተዋሂብዎ:: 
አብ መንጉኡ ከዓ ብዙሐት ሰባት ተከቲቦም 
አለዉ:: 

• እቲ ክትባት መጀመርያ ብወግዓዊ ሳይንሳዊ 
ማእኸላት ቁጽጽር ይግበሩ እዩ:: ድሕነቱ ዝተረጋገጸ 
ድዩ

መዓስ እየ ክክተብ ዘይክእል?
ብመሰረቱ ዝኮነ ዓቅሚ አዳም ዝበጽሔ ክክተብ 
ይክእል እዩ
ተጥቡቢ ወይ ጥንስቲ እንተኮንክዉን, ክትባት 
ክትወስዲ ከምትክእሊ:: ብዛዕባዚ ሕቶታት አለኪ 
ድዩ? አቀዲምኪ ንሐኪምኪ እቶም ሕቶታት 
አቅርብሉ:: 

ሐደ ሐደ ፍሉይ ኩነታት አለዉ
• ቅድሚ ሕጂ ክታበት ምስ ወሰድካ ብሐንሳብ 
ወይ ሐደገኛ አለርጂ አጋጢምካ ይፈልጥ ድዩ? 
ወይ መድሐኒት ምስ ወሰድካ ሕጹጽ ሕክምና 
ክንክን አድሊካ ነይሩ ድዩ? አቀዲምካ ምስ 
ሐኪምካ ተራከብ

• ሕማም ምልክት ( ከም ካብ 38 ንላዕሊ ረስኒ) 
አለካ:: እንበአር ምሉእ ብምሉእ ምስ ሐወካ 
ንክትክተብ ቆጸራ ሐዝ

• ዉጹኢቱ አወንታዊ ዝነበረ ኮሮና ቫይረስ 
መርመራ ገርካ ነይርካን ድሕሪኡ ን14 መዓልቲ 
አይሐመምካን? እምበአር ቆጸራ ክትገብር ትክእል 
ኢካ

• ዉጹኢቱ አወንታዊ ዝነበረ ኮሮና ቫይረስ 
መርመራ ገርካ ነይርካን ሐሚምካ ኢካ: 
ሐኪምካ ርከቦ:: 14 መዓልቲ ድሕሪ ሙሉእ 
ብሙሉእ ምስሐወካ ጥራይ ኢካ ክታበት 
ትወስድ

ድሕሪ እቲ ክትባት ዘጋጥመኒ ቃንዛ/
ሽግር አሎዶ?
ምናልባት እዚኦም ዝስዕቡ
• አብቲ አከባቢ ዝተወጋካዮ ቅልጽምካ ቁሩብ 
ቀይሕነት, ቃንዛ ወይ ሕበጥ

• ድካም
• ረስኒ ቁሩብ ይዉስክ
• ቃንዛ ርእሲ

እዚ ከዓ ዞሎን ዘየሰክፍ እዩ:: ነዚዉን ፓራሰታሞል 
ክትወስድ ትክእል.. ሐደ ዓቅሚ አዳም  1 ክሳብ 
2 ክኒን (500 መግ ክሳብ 1000 መግ) አብበብ 4 
ክሳብ 6 ሰዓት ውሰድ እንተድአ አድላዪ እንተኮይኑ:: 
እንተበዝሔ አብ መዓልቲ 3 ግራም ትወስድ:: 
ጥርጣሬካ ወይ ቅሬታካ እንተቀጺሉ ከ? ዝበለጸ 
ንሐኪምካ ምርካብ እዩ


