
 

 

 

             ፤ ሓበሬታ ዝቀረበ ኣመልኪቱ ክታበት ዝወሃብ ንምክልኻል ቫይረስ ሓዱሽ ዝተባህለ ቫይረስ ኮሮና19  ኮቪድ 

፤ ክታበት19   ኮቪድBNT162b2    ፀረ ዝተባህለBioNTech  –Pfizer  

 ኻረተሓስለዝ ንኽትክተብ ክታበት ቫይረስ ኮሮና19  ኮቪድ ፀረ ዘኽእል ንምክልኻል ሕማም ቫይረስ ኮሮና ሓዱሽ ዚብካ
/ ስለዝተመረፅካ፤ ናይዚ ክታበትዚ እንታይነት ጠቃሚነቱን ድሕሪቲ ክታበት ክፍጠር ዝኽእል ሽግር እንተልዩን 
እንተዘየልዩን ዝገልፅ / ዝሕብር መረዳእታ ከምዝስዕብ ቀሪቡ ኣሎ ፡፡ 

እዚ ክታበትዚ mRNA ንዝተባህሉ ዓይነት ክታበት ዝስራዕ/ ዝምደብ ዓይነት ክታበት እንትኾን፤ ኣብውሽጡ  

"ኒዩክላይክ" ዝተባህሉ ኣሲዳት ዝሓዘ ስለዝኾነ፤ እዞም ኣሲዳት እዚኦም ኣብቲ ናይ ተኸታባይ ሴላት/ ታኢም ፤         
ነዚ ኮሮና ቫይረስ ዝመስል ፕሮቲን / ኼልቦን ንኽፈጥር ይሕግዝን የሳልጥን፡፡                                              

እዞም ናይዚ mRNA አዝዮም ዝነኣሱ ንጥረ ነገራት/ ብስብሒ ዝተሸፈኑ ስለዝኾነ ፤ ኣብዚ ብምኽንያት ክታበት ክረኣዩ 

/ ክፍጠሩ ዝኽእሉ መልሰ ግብሪታት ሓገዝ ይገብሩ፡፡ ካብ ስቃይ/ ሕማማት ናይ ምክልኻል ዓቅሚ ወይ ድማ፤ ውሕስና 
ናይ ምሃብ ሰርዓትውን ፤ እዚ ዝተፈጠረ ፕሮቲን ብምልላይ ፤ እቲ ዝህቦ ምላሽ/  መልሰ ግብሪ/ ብምሕጋዝ ፤ ፀረ እዚ 
ቫይረስ ኣብ ዝገብሮ ናይ ምክልኻል ከይዲ ዝለዓለን ውፅኢታዊን ንኽኮን ይገብሮ፡፡ 

እዚ ክታበትዚ፤ ዘተኣምማምንን ክፍጠር ዝኽእል ሕማም ብዝለዓለ ደረጃ ክከላኸል ዝኽእል ፍቱን ክታበት እዩ፡፡       

እዚ ክታበት ኣብ ላባራቶሪ ዝተመስረተ እንትኾን፤ ናይዚ ኮሮና ቫይረስ ዝሓዘ/ ዘለዎ ኣይኮነን፡፡                        
ናይዚ ክታበት ንጥረ ነገራት ኣብቲ ናይ ተኸታባይ ኣካል ፤ ድሕሪ ትኽታበት ኣብ ሓፂር ጊዜ ወሽጢ ተበታቲኖም 
ይጠፍኡ፡፡ እዚ ክታበት ንኮቪድ 19 ሕማም ዝዳርግ ኣይኮነን፤ ኣብ ናይ ወዲ ሰብ ተወርሶኣዊ ተፈጥሮ ይኹን ኣብ       
ዲ ኤን ኤውን ዘምፅኦ ፅዕንቶ የለን፡፡ 

እዚ ክታበት ክኽተብ ዝኽእልከ መን እዩ ? ክሳብ ሕጂ ብዝወፁ መምርሒታት መሰረት ፤ 

ኣብዝሕጂ እዋን ፤ ክኽተቡ ዝክእሉ ፤                                                                                        

ካብ 16 ዓመት ንላዕሊ ንዘለው እዮም ፤                                                                                

ጥኑሳት ኣንስቲ ይኹና ንኽጠንሳ ድልየት ዘለወን ኣንስቲ፤ ንኸይኽተባ ዝእግደን የለን፤                                   

ካብ 38 ዲግሪ ንላዕሊ ረስኒ / ትኩሳት ዘለዎም ሕሙማት ምስሓሾም/ ምስጠዓዩ ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም ፤ 

ኣብ ዝሕጂ እዋንዚ ፤ ዘይኽተቡ እንመን እዮም ?  

1/ ካብ 16 ዓመት ንታሕቲ ዘለው ቆልዑ ፤  

2/ ብዝሓለፉ ጊዜያት ፤ ከቢዲን ሓደገኛን ዝኾነ ኣለርጂክ ዝነበሮም ሰባት ፤ ቅድሚ ክትባት ናብታ ነርስ ብምኻድ       

    ክማኸሩ ይግባኦም ፤ 

3/ በዚ ቫይረስዚ ሓሚሙ ዝነበረን ፤ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዝሓወየ / ዝጠዓየ እዩ ዝተባህለ እንተኾይኑ፤ ኣይኽተብን ፤ 

ከይዲ ክትባት ፤ 

እዚ ክታበት ኣብ ናይ 21 መዓልቲ ኣፈላላይ ብኽልተ ጊዜ እዩ ዝውሰድ፡፡                                              

ድሕሪ ናይ መጀመርያ ክታበት 21 መዓልቲ ምስፅናሕኻ እቲ ኻልኣይ ክታበት ይወሃብ፡፡ ሰውነትና/ ኣካላትና ብቁዕ ዝኾነ 
ናይ ምክልኻል ዓቅሚ ዝፈጥር ንመበል ካልኣይ ጊዜ ምስተኸተብካ እዩ፡፡ 

ብኸመይ ጌርካ እዩ እዚ ክታበት ዝወሃብ ?                                                                      

                                                      ዝወሃብ፡፡ እዩ ብምውጋእ ብመርፍእ ናትም ዳዋጭ ናብ ክታበት ዚእ
       ) ቫይል ኦትፋቶ( ስሚዒታት፤ / ምልክታት ዝኽእሉ ከጋጥሙ/  ክረኣዩ ሰውነትና ኣብ ታበትኽት ድሕሪ 

ድሕሪ ክታበት መብዛሕትኡ ጊዜ ዝረኣዩ ምልክታት ቀለልትን ሽዑ ንሽዑ ዝሓልፉ/ ዝጠፍኡ ምልክታት/              
ስሚዒታት እዮም፤ ኮይኑ ግና ድሕሪ ትኽታበት ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ፤ ናይ ምቅያሕ ምልክት፤ ናይ ቃንዛ ስምዒት፤ 
ረስኒ ፤ ቀዝሒ ፤ ድኻም ፤ ርእሲ ሕማም ፤ ናይ ድኻም ስሚዒት ፤ ናይ ጭዋዳ ቃንዛ ፤ ናይ መገጣጠሚ ቃንዛ ፤ 



 

 

 

ዕውልውል ማለትን ሕበጥን ዘኣምሰሉ ምልክታት / ስምዒታት ክህልው ይኽእሉ እዮም፡፡   

እዞም ናይ ሕማም ስሚዒታት/ ምልክታት መብዛሕትኡ ጊዜ ፤ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ዝጠፍኡ እዮም፡፡             

ኣብቲ ንመበል ካልኣይ ጊዜ ዝግበር ክታበት እዞም ምልክታት ብዙሕ ኣይረኣዩን እዮም፡፡                                  
ናይ ኣለርጂክ ስምዒት ብፍላይ ሽዑ ንሽዑ ዝረኣዩ "ኣንፒለክቲ" ዝተባህሉ ምልክታት ሓል ሓሊፎም ዝረኣዩ ኣጋጣሚታት 
እዮም፡፡ ብዝሓለፉ ጊዜያት  ብዝኾነ ይኹን ምኽንያት " ኣንፒለክቲያ " ዝበሃል ናይ ኣለርጂክ ዓይነት ፅገም ዘጋጠሞም 
ሰባት እንተልዮም፤ ቅድሚ ክታበት ምስ ሰብ ሞያ ሕክምና ክላዘቡ ኣለዎም ፡፡ 

ይግባእ፡፡ ክትፀንሑ ደቂቃ15  ን ፤ ጣቢያ/  ማእከል /ቦታ ዝተኸተብኩሙሉ ኣብቲ ምስተኸተብኩም፤ 

ንመበል ካልኣይ ጊዜ ዝኽተቡ ሰባት ዝተኸተቡ ንምዃኖም ዝገልፅ መረጋገፂ ቀጠልያ ዝሕብሩ ንኡሽተይ ደፍተር     

ከም ማስረጃ ክወሃቦም እዩ፡፡ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ክታበት ማስረጃ ዝሓዘ ሰብ ፤ እናጠዓየ ዘሎ ንምዃኑ ዝገልፅ    
ምስ ዝወሃብ ማስረጃ ተመሳሳሊ እዩ፡፡ ከምዚ ዓይነት ማስረጃ ዝሓዙ ሰባት ንበይንቶም ምውሻብ ዘየድልዮም ምዃኑን ፤ 
"ቆፅላዎት ደሴታት" ናብ ዝተባህሉ ቦታታት ናይ ምኻድን ምእታውን ዝፍቀደሎም ሰባት እዮም ፡፡ 

ናብ ከምዚ ዝበለ ደረጃ ብምብፃሕ ተግባራዊ ዝኾን፤ ንመበል ካልኣይ ጊዜ ምስተኸተብካ ን 7 መዓልቲ ዝፀንሕ እዩ ፤   

 ( እቲ ዝተኸተበሉ መዓልቲ ኣየጠቃልልን )  

በዚ ክታበት ምኽንያት ብዝረኣዩ / ብዝፍጠሩ ዝተፈላለዩ ናይ ኣለርጂክ ስሚዒታት/ ምልክታት ይኹን ፤ ንኻልኦት  

ሕቶታት ፤ ነዞም ክታበት ዝህቡ ኣካላት ወይ ድማ ፤ ንሓኪምኩም ክተዘራርቡ ትኽእሉ ኢኹም፡፡  

 ፡ ታውእብም ሊንክ ዘሎ ስዒቡ በዚ ገፅ ድሕረ ጥዕና ሓለዋ ምንስትር ቢሮ ኣብ ፤ ሓበሬታ ተወሳኺን
                                 accinev-https;//gov.il/covid 19 

ተወሳኺ መብርሂን መረዳእታን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ፡፡                              

    

 

 

 

 

 

 

 


