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ብዙሕ ሕቶ ዝሕተቱ  
ሕቶታት

ናይ COVID-19 ኣገዳሲ ክታበት 
ንምንታይ ኣገዳሲ ኮይኑ?
እዚ ክታበት ካብ COVID-19 ይከላኸል።
ብዙሓት ሰባት ነቲ ክታበት ይወስዱ ኢዮም፡
• ውሑዳት ሰባት ክሓሙ ኢዮም።
• ውሑዳት ሰባት ክሞቱ ኢዮም።  

ነቲ ክታበት ክወስዶ ዲዩ ዘሎኒ?

ኣይፋል፡ ግድን ኣይኮነን። 
ነቲ ክታበት ክትወስዶን ዘይክትወስዶን ኣባኻ ኢዩ 
ዝምርኮስ።

ምኽፋል የድልየኒ ዲዩ?

ኣይፋል፡ እዚ ክታበት ብነጻ ኢዩ። 

እቲ ክታበት ውሑስን ጠቓምን 
ዲዩ?
እወ፡ እዚ ክታበት ውሑስ ኢዩ። መጽናዕቲ ውን 
ከም ዝሕብርዎ፡ ኣዝዩ ውጽኢታዊ ኢዩ። ናይ 
ሕክምና ኪኢላታት ኣብ ስዎዘርላንድ ኣረጋጊጾሞ 
ኢዮም። ነቶም ክታበታትን ጠንቅታቶምን 
ኣጽኒዖሞ ኢዮም። ኣሽሓት ሰባት ኣብቲ መጽናዕቲ 
ተሳቲፎም ኢዮም። ኣሽሓት ሚልዮናት ሰባት ኣብ 
ሙሉእ ዓለም ተኸቲቦም ኢዮም።  

እቲ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤናት 
ኣለዎም ዲዩ?
ጎድናዊ ሳዕቤናት ክህሉ ይኽእል ኢየ፡ ልክዕ ከም 
ካልእ ክታበት። 

ዝበዝሐ ሰባት ድኻም ይስምዖም፡ ርእሶም 
ይሓሙ ወይ ረስኒ ይህልዎም። ኣብቲ ትውገኣሉ 
ውን ከሕመካ ይኽእል ኢዩ። እዚኣቶም ልሙዳት 
ግብረመልሲ እቲ ክታበት ዘስዕብዎ ኢዮም። 
ኣዝዮም ነኣሽቱ ኢዮም፡ ቀልጢፎም ድማ 
ይውድኡ። 

ኣዝዩ ውሑድ፡ ሰባት ብኣዝዩ ከቢድ ሳዕቤን 
ይህልዎም። ናይ ኣለርጂ ግብረ-መልሲ ውን ክህሉ 
ይኽእል ኢዩ፡ ከም ኣብነት። እዚ ግን ልክዕ ክታበት 
ምስ ተዋሃብካ ኢዩ ከጋጥም ዝኽእል። ከምኡውን 
ምስ ናይ ጥዕና ክኢላታት ኣብዚ ነጥቢ ክትህሉ 
ትኽእል ኢኻ።

ኣቐዲመ COVID-19 ኔሩኒ ኢዩ። ነቲ 
ክታበት ክወስዶ ዲዩ ዘሎኒ?
ልዕሊ ሽዱሽተ ኣዋርሕ እንተደኣ ሓሚምካ ኔርካ፡ 
ልክዕ ክትክተብ ኣሎካ። ኣብዚ እዋን እዚ ሓንቲ 
ክፋል ናይ ክታበት እኹል ኢዩ።  

ንምንታይ ክታበት ክትወሃብ 
ኣይትኽእልን?
ኣለርጂ እንተሎካ ንዝኾነ ነገር ናይ ክታበት፡ 
ክታበት ክትወሃብ ኣሎካ። ነቲ ክታበት ቅድሚ 
ምውሳድካ፡ ሕቶታት ክትሕተት ክትግደድ ኢኻ። 

ኩሉ ሰብ ኣብዚ ሕጂ እዋን 
ክኽተብ ይኽእል ኢዩ

Tigrinya



ነቲ ክታበት ካበይ ክትረኽቦ 

ትኽእል?
ነቲ ክታበት ካብ ፋርማሲ ወይ ናይ ዶክተር 
መጥባሕቲ ክፍሊ ክውሰድ ይከኣል ኢዩ።

ናብቲ ናይ ብብዝሒ ናይ ክታበት ማእከል ክት ኣቱ 
ውን ትኽእል ኢኻ፡፡ ነቲ ፖስተራት ኣብ ከባቢኻ 
ዘሎ ኣስተውዕለሉ ወይ ካብቶም እትፈልጦም 
ማሕበራት ሓበሬታ ኣክብ።

ነቲ ከባቢኻ ዝበጽሑ ጉጅለ ውን ክህልዉ 
ኢዮም።  ብዛዕባ ከባቢኻ ብዙሕ ነገር ፈትሽ ወይ 
ነቶም እትፈልጦም ማህበር ተራኸቦም። 

ቆጸራ ብምንታይ ክሕዝ ይኽእል?

ነዚ ቁጽሪ ተጠቂምካ ክትድውል ትኽእል ኢኻ፡ 
058 715 11 00። 
ብቃንቃኻ ዝዛረብ ሰብ ከመዝግበካ ይኽእል ኢዩ። 

ኣብዚ ወብሳይት ንስኻውን ክትምዝገብ ትኽእል 
ኢኻ። www.coronavax.ch

ኣብቲ እዋን ክታበት እንታይ 
ከጋጥመካ ይኽእል?
ኣለርጂ ወይ ጥንሲ ከይህልወኪ መጀመርያ 
ክትሕተቲ ኢኻ/ኢኻ።

ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊ ኢድካ ምጥዋቕ ኺህልወካ 
እዩ።

ቅድሚ ምኻድካ 15 ደቒቕ ክትጽበ ኣሎካ።

COVID ኮቪድ እንተ ዘይብልካ ድሕሪ ሓደ ወርሒ 
ኻልኣይ ሳዕ ክትወጋእ ኣሎካ። ኣብኡ ኸለኻ ነቲ 
ኻልኣይ ምንጋጋኻ ቘጸራ ኽትገብረሉ ትኽእል ኢኻ።

ኣገዳሲ፡ ረስኒ እንተ ኣልዩካ ወይ ሕማቕ እንተ 
ተሰሚዑካ ክትከላኸለሉ ኣይትመጻእ። ፈለማ ናይ 
COVID-19 ፈተና ርኸብ። 

እቲ መድሃኒት ምስ ረኸብኩ እውን 
ማስኬራ ኽገብር የድሊ ድዩ?
እወ። ኣብዚ እዋን እዚ ኵሉ ሰብ ነቲ ሕግታት 
ምስዓብ ኪቕጽል ኣለዎ ።

ማስኬራ ኽትገብርን ካብ ካልኦት ክትርሕቕን 
ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ።

ነቶም ክታበት ዘይወሰዱ ሰባት እቲ ዝበለጸ 
መከላኸሊ ኢዩ።

ድሕሪ እቲ ክታበት ክጎዓዝ 
ይኽእልዶ?
እወ፣ እንተኾነ ነቲ ክትበጽሖ ዝደለኻ ሕጋጋት ናይ 
ካውንቲ ከተረጋግጽ ኣሎካ።

ብዛዕባ እዚ ክታበት ወላ’ውን ሕጂ 
ሕቶ ኣሎኒ…  
ነዚ ቁጽሪ ክትድውል ትኽእል ኢኻ፡  
058 715 11 00።

ነዚ ቁጽሪ ብቃንቃ እንግሊዝ ኣብዚ  
www.vd.ch/corona-multilingue ብ 9 ቃንቃታት 
ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ። 

ነዚ ናይ QR ኮድ ውን ስካን ክትገብሮ ትኽእል 
ኢኻ።


