ብዛዕባ እቲ ንጥኑሳትን ጡብ
ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ
ዝወሃብ ጸረ COVID-19
ክታበት ዝገልጽ ሓበሬታ
ክታበት ቅድሚ ምውሳድካ ነዛ ፓምፍለት እዚኣ ኣንብባ
ጥኑሳትን ጡብ ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር COVID-19 ክታበት ክወስዳ ይኽእላ እየን።
እቲ ክታበት ብፍታውን ብናጻን እዩ።

ንጥኑሳትን ጡብ ዘጥቡዋን ደቂ ኣንስትዮ
ክታበት ክወስዳ ከም ዘለወን ዝሕብር ምኽሪ
ብዓል ስልጣን ጥዕና ደንማርክ ጥኑሳትን ጡብ ዘጥቡዋን ደቂ ኣንስትዮ ጸረ COVID-19
ክታበት ክወስዳ ከም ዘለወን ይመክር። እቲ ብዓል ስልጣን ጥዕና ደንማርክ ዘቕረቦ ምኽሪ
ድሕሪ ስነ-ፍልጠታዊ መጽናዕትታት እቶም ክኢላታት ዝገበርዎ ገምጋም መሰረት ዝገበረን
እቲ ክታበት ክሳዕ ክንደይ ውጽኢታዊ ምዃኑ ካብኡ ድማ ዝዀነ ይኹን ጐዳኢ ሳዕቤን ዘለዎ
ሓበሬታ ኣብ ምእካብ ከምኡውን ካብ ክኢላታት ካብ ዝተዋህበ ምኽሪ ዝተመርኰሰ እዩ።
ጥኑሳት ወይ ጡብ ዘጥቡዋ ደቂ ኣንስትዮ ጸረ COVID-19 ክታበት ምውሳድ ድሕንነቱ
ዝተሓለወን ውጽኢታውን ኢዩ ኣብ ዝብል መደምደምታ ኢዩ ዝርከብ።
• ጥንስቲ እንተ ኾይንኪ ኣብ 2ይ ወይ 3ይ ትሪመስተር (ክፋል ጥንሲ) ክታበት ክትወስዲ ኢና
እንመኽረኪ። ብሓፈሽኡ ክርአ ኸሎ ኣብ 1ይ ክፋል ጥንሲ ዝግበር ክታበት ጥንቃቐ ክግበረሉ
ንዘለዎ ምኽሪ ብምድሃብ እዩ። ከምኡ ዝዀነሉ ምኽንያት ኣካላት ዕሸል ኣብተን ናይ
መጀመርታ 12 ሰሙን ስለ ዝፍጠር እዩ።
• ጡብ እተጥቡቢ እንተ ኾይንኪ ብኡንብኡ ክታበት ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ።
ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ጡብ ከም ዘጥቦኺ ወይ መዓስ ከም ዝወለድኪ ብዘየገድስ እዚ ይዓዪ
እዩ።

tigrinsk

ንጥኑሳትን ጡብ ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ
ዝወሃብ ጸረ COVID-19 ክታበት ውጽኢታውን
ድሕንነት ዘለዎን እዩ።
ንጥኑሳትን ጡብ ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ዝወሃቡ ጸረ COVID-19 ክታበታት ውጽኢታውን
ድሕንነት ዘለዎምን እዮም። እቶም ካብ ፒፊዘር ባዮኤንቴክን ሞደርናን (Pfizer BioNTech
and Moderna) ዝርከቡ ክታበታት ንጥኑሳትን ጡብ ዜጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ
ንካልኦት ሰባት ምስ ዝህቦ ድሕንነት ትመሳሳሊ እዩ። ጥኑሳትን ጡብ ዜጥብዋን ደቂ
ኣንስትዮ ዝውስድኦ ክታበት ኣብቲ ዕሸል ኣወንታዊ ጽልዋ ኣለዎ ፣ ከመይሲ ጸረ ኣካል እታ
ኣደ ብደምን ጸባን ኣቢሉ ናብቲ ሕጻን ስለ ዝመሓላለፍ እዩ ።
ጥኑሳትን ጡብ ዜጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ከምተን ካልኦት ሰባት ድሕሪ ክታበት
ዝህልወን ሳዕቤን ተመሳሳሊ ክህልወን ይኽእል እዩ። ኣብ መብዛሕትኡ መዳያት፣ እቲ ጐዳኢ
ሳዕቤናት ፈኲስ ኢዩ። እዚ ፈኲስ ሳዕቤን እዚ ድኻም፣ ሕማም ርእስን ረስንን ክኸውን
ይኽእል እዩ ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ኸኣ ንሓደ ወይ ንኽልተ መዓልቲ ክጸንሕ ይኽእል እዩ።
ቍጥዐ ኣካላት ሳሕቲ ዜጋጥም ክኸውን ይኽእል እዩ።
ኣብተን ጸረ COVID-19 ክታበት ዝወሰዳ ደቂ ኣንስትዮ ሓደጋ ጥንሲ ምውራድ ወይ ቅድሚ
ግዜአን ናይ ምውላድ ኣጋጣሚ እናወሰኸ ኣይከደን። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣመሪካ
ነተን ዝተኸተባ ጥኑሳት ይከታተልወን ኣለዉ። ኣብዚ እዋን እዚ እቲ መዝገብ ልዕሊ 100,000
ጥኑሳት ዝሓዘ እዩ። ኣብዚ እውን እንተኾነ ዘጨንቕ ሳዕቤን ኣይተራእየን።
እቲ ክታበት ብመዳሕንቲ ኣቢሉ ናብቲ ዕሸል ወይ ብጸባ ጡብ ኣቢሉ ናብቲ ህጻን ከም
ዝመሓላለፍ ዘጠራጥር ነገር የለን።
እቶም ናይ ጥዕና ሰበ-ስልጣናት እቲ ክታበት ክሳዕ ክንደይ ውጽኢታውን ድሕንነት ዘለዎን
ምዃኑ ዝገልጽ ሓበሬታ ብቐጻሊ ይከታተሉ እዮም ከምኡ ድማ ጸረ COVID-19 ዝግበር
ክታበት ነታ ኣደ ወይ ነቲ ሕጻን ዝያዳ ሓደጋ ከም ዘምጽእ ዝሕብር ነገር የለን።
ጥኑሳትን ጡብ ዜጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካን ኣብ
መብዛሕትአን ሃገራት ኣውሮጳን ክታበት ይወሃበን እዩ።

COVID-19 ኣብ ጥኑሳትን ጡብ ዜጥብዋን
ደቂ ኣንስትዮ
እዚ ለብዒ እዚ ሓድሽ ዓይነት ኮሮናቫይረስ ሒዙ ኣሎ። ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ብዙሓት
ሰባት ብፍላይ ከኣ ነቶም ዝለዓለ ሓደጋ ዘለዎም ሰባት ክኽተቡ ምግባር ኣድላዪ እዩ።
መብዛሕቲአን ጥኑሳትን ጡብ ዘጥብዋን ደቂ ኣንስትዮ በቲ ሓድሽ ኮሮናቫይስ እንተ
ተጠቒዐን ጥራይ እየን ፈኲስ ምልክታት ክስመዐን ዝኽእል። ይኹን እምበር ገሊአን ጥኑሳት
ደቂ ኣንስትዮ ብ COVID-19 ከቢድ ሕማም ክሓምማ ይኽእላ እየን።
ኣብ ወጻኢ ሃገር ዝተገብረ መጽናዕቲ ኸም ዝሕብሮ እተን COVID-19 ዝሕመማ ጥኑሳት
ካብቲ ኣብ ጽዑቕ ክንክን ዝግበረሉ ኽፍሊ ሆስፒታል ናይ ምእታው ኣጋጣሚ ብዕጽፊ
ይዛይዳ እየን። ብዘይካዚ መጽናዕትታት ከም ዝሕብሮ እተን COVID-19 ዘለወን ኣዴታት
ቅድሚ ግዜአን ናይ ምውላድ ኣጋጣሚአን 2-3 ዕጽፊ ይዛይድ ወይ ከኣ ህጹጽ መጥባሕቲ
የድልየን እዩ። ከም ሽኮርያ፣ ኣስማን ሕማም ልብን፣ ልዑል ሚዛን ወይ ልዕሊ 35 ዓመት
ዝዕድሚኡ እንተ ዄንካ ከቢድ ሕማም ከጋጥመካ ዝኽእለኩ ሓደጋ ዝለዓለ እዩ።
ጡብ ዜጥብዋ ደቂ ኣንስትዮ ልክዕ ካብተን ኣብ ሓደ ኽሊ ዕድመ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ካብ
COVID-19 ከቢድ ሕማም ናይ ምሕማም ዝተሓተ ኣጋጣሚ ኣለወን።

ብኸመይ ቈጸራኻ ከም እተመዝግብ
ናብዚ ዝስዕብ ዌብሳይት www.vacciner.dk ናትካ NemID ተጠቂምካ ብምእታው
ናይ ክታበትካ ቆጾሮ ከተትሕዝ ትኽእል። ቈጸራኻ ንምትሓዝ ወይ ንምቕያር ሓገዝ ዘድልየካ
እንተ ዀይኑ፣ ዞባኻ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ምሉእ ብምሉእ ምእንቲ ድሕንነትካ ክሕሎ
ክልተ ግዜ ክትኽተብ ኣለካ።

ተወሳኺ ሓበሬታን ምኽርን ንምርካብ
ብዛዕባ እቲ ጸረ COVID-19 ዝግበር ክታበት ዝያዳ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ ኣብ ወብ
ሳይት ሰበ ስልጣን ጥዕና ደንማርክ ርአ። ጥንስቲ እንተ ዄንኪ ኣብ ዝቕጽል ቈጸራኺ ካብ
መዋለዲኺ ምኽሪ ኽትረኽቢ ትኽእሊ ኢኺ። ጡብ እተጥቡቢ እንተ ኾይንኪ ካብ ናይ ጥዕና
ኣማኻሪኺ ምኽሪ ኽትረቢ ትኽእሊ ኢኺ።

ክታበት ክወስድ ኣይደልን እየ

ወብ ሳይት ትካል ጥዕና
ደንማርክ

ጥንስቲ ወይ ጡብ እተጥቡቢ እንተ ዄንኪ እሞ ክታበት ክትወስዲ ዘይትደሊ እንተ ዄንኪ
ነቲ ብዓል ስልጣን ጥዕና ደንማርክ ብዛዕባ ምክልኻል እቲ ለብዒ ዝሃቦ ምኽሪ ክትኽተሊ
ኣለኪ። እዚ ምስ እትገብሪ እዩ ንርእስኽን ንውላድክን ከተድሕኒ ትኽእሊ።
ጸኒሕኪ እውን ክትኽተቢ እትኽእልሉ ኣማራጺ ኣለኪ እዩ።

ብፍላይ ክታበት ዘይትወስዲ እንተ ዄንኪ ነቲ ለብዒ
ኽትከላኸልሉ እትኽእሊ ምኽሪ ብቐጻልነት ተኸታተሊ
ምልክታት ሕማም እንተለኪ ኣብ ገዛ ምጽናሕን ምርመራ ምግባርን የድሊ

ርሕቐትኪ ሓልዊ

መሳኹትን መዓጹን ብምኽፋት ኣዘውቲርኪ ንቤትኪ ኣየር ክኣቱ ምግባር

ብተደጋጋሚ ኢድኪ ምሕጻብ ወይ ሳኒታይዘር ምጥቃም

ንቤትኪ ብፍላይ ከኣ ነቲ ብብዙሓት ብሰባት ዝትንከፍ ነገራት ብተደጋጋሚ ምጽራይ

