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ነፍሰ-ጾራትን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19ን  
ኲለን ነፍሰ-ጾራት ክታበት ኮቪድ-19 ክወስዳ ይምከራ።ምውሳድ ክታበት ኣብ እዋን 
ጥንሲ ንነፍሰ-ጾር ይኹን ንዕሸል ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ክሳብ ሕጂ 
ዝፍለጥ።ከም ነፍሰ-ጾር ክታበት ብዝምልከት ከተንብብዮ ትኽእሊ ኣብ’ዚ ሓበሬታ 
ኣለኪ።  

መብዛሕቶም ብኮቪ-19 ዝሓመሙ ሰባት ቀሊል ምልክት-ሕማም ስለ ዝገብረሎም ኣብ ሕክምና ምኻድ 
ኣየድልዮምን እዩ። ግን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ክፍጠሩ ዝኽእሉ ከም ረኽስታት ኣብ መተሓላለፊ ኣየር ኣካላት 
ዝኣመሰሉ፡ኣብ ልዕሊ ነፍሰ-ጾራት ብፍላይ ኣብ ናይ መጠረሽታ እዋን ጥንሲ ብርቱዕ ስግኣት ክፈጥሩ 
ይኽእሉ እዮም።  

መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ፡ኮቪድ-19 ካብ ካልኦት ሰባት ንላዕሊ ኣብ ልዕሊ ነፍሰ-ጾራት ከውርዶ 
ዝኽእል ከቢድ ሕማም ልዕል ይብል።ብገምጋም ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ኣብ ዳሕረዋይ 
ክፋል ጥንሲ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ዘጋጥም፡ ስግኣት ናይ ቅድሚ ሰዓቱ ምሕራስ ክብ ይብል።በዚ 
ምኽንያት’ዚ እዩ ድሕሪ መበል 20 ሳምንቲ ጥንሲ፡ነፍሰ-ጾራት ኣብ ስግኣት ዝርከባ ጒጅለ ተባሂለን 
ዝሕሰባ።   

ኲለን ነፍሰ-ጾራት ክኽተባ ይምከራ 
ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ ኣብ ብምሉኡ እዋን እቲ ጥንሲ ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ።እቲ ክታበት 
ድሕሪ መበል 12 ሳምንቲ ጥንሲ ክውሰድ በዓል-መዚ ሕዝባዊ ጥዕና ይላበው።  

ወላ’ኳ ክታበት ኣብ ልዕሊ ነፍሰ-ጾራት ዝኾነ ይኹን ጭቡጣት ዝኾኑ ኣሉታውያን ሳዕቤናታት እንተ 
ዘይብሉ፡ኣብ ሽወደን ግን ኣብ ፈለማታት እዋን ጥንሲ ነፍሰ-ጾራት ምኽታብ ልሙድ ኣይኮነን።ኣብ 
ዳሕረዋይ እዋን ጥንሲ ካብ ኮቪድ-19 ዝከላኸል ክታበት ምውሳድ ዓብይ ረብሓ ከም ዘለዎ ይእመት።
ፍልይ ዝበለ ካልእ ሕክምናዊ ገምጋም ከምርሕ ዝኽእል ምኽንያት እንተሎ ግን፡ንኣብነት ከም ሽኮርያ ወይ 
ልዑል ጸቕጢ ደም፡ጸረ ኮቪድ-19 ክታበት ብኣጋኡ ክውሰድ ኣድላዪ ክኸውን ይኽእል እዩ።  

ጥንሲ ቅድሚ ምሓዝኪ ወይ ከም ዝሓዝኪ ምስ ፈለጥኪ ክታበት ምውሳድ ጀሚርኪ እንተ ነይርኪ፡እታ 
ምኽታብ ኣበየናይ እዋን ትውዕል ብዘይገድስ፡ኣብ’ቲ ዝተመኸረኪ እዋን ነታ ካልአይቲ ክታበት ክትወስድያ 
ንላበወኪ።እታ 2ይቲ ክታበት እንተ ወሲድክያ ካብ ኮቪድ-19 ጽቡቕ ገይራን ንዝነውሐ እዋንን መከላኸሊ 
ክትፈጥረልኪ እያ። ድሮ ኮቪድ-19 ንዝሓዘኪ፡ እንተ ተኸቲብኪ ንዝነውሐ ግዜ ዝሓሸ መከላኸሊ 
ክትረኽቢ ኢኺ። ኣብ ተጥብሉ እዋን እውን ጸረ ኮቪድ-19 ክትክተቢ ትኽእሊ ኢኺ። እዚ ክታበት ካብ 
ከቢድ ሕማም ጽቡቕ መከላኸሊ ይህብ እዩ፡ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝጠቡ ህጻንኪ ድማ ዝኾነ ኣሉታዊ ሳዕቤን 
የብሉን።  

ብዛዕባ መመላእታ ክታበት ንነፍሰ-ጾራት 

ኵሉ ኣብ ሽወደን ዝነብር ልዕሊ 18 ዓመት ዝኾነ ሰብ ክልተ መባእታዊ ክታበትን ሓንቲ መመላእታ 
ክታበትን ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክኽተብ ይምከር እዩ። ነታ መመላእታ ክታበት ትኽተብሉ ግዜ  ኣብ 
እዋን ጥንስኺ እንተ ኣኺሉ፡ ድሕሪ መበል 12 ናይ ጥንሲ ሰሙን ክትገብርዮ ንመኽረኪ። ብምልኡ እቲ 
ክታበታት ናይ ጸረ ኮቪድ-19 ትኽተብሉ ግዜ ኣብ እዋን ጥንሲ እንተ ኣጋጢሙ፡ ንኽትክተቢ ዝኾነ 
ዕንቅፋት የብሉን። 
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ፍቚዳት ክታበታት ንነፍሰ-ጾራት 
እቶም ኣብ ዝወደን ኣብ ብምልኡ እዋን ጥንሲ ንነፍሰ-ጾራት ዝወሃቡ ክታበታት ፍቓድ ዝረኸቡ እዮም።
ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ልዕሊ ነፍሰ ጾር ይኹን ዕሸል ኣሉታዊ ጽልዋ ከም ዘይብሉ እዩ ክሳብ ሕጂ 
ዝፍለጥ።ድሕሪ ክታበት እዉን እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ነፍሰ-ጾራት፡ንከቢድ ስግኣት ጎድናዊ ሸነኽ ክብ 
ዘብ ነገር ኣይተራእየን።  

ሎሚ ኣብ መብዛሕተን ሃገራት ነፍሰ-ጾራት ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ክወስዳ ይምከራ እየን። ሓንቲ ነፍሰ-ጾር 
ክታበት ዝወሰደት እንተ ኾይንና፡ልክዕ ከም’ቶም ካልኦት ዝተኸትቡ ሰባት ኣካላታ ጽቡቕ መከላኸሊ 
ሕማም ይፈጥረላ። 

ንስግኣት ዝያዳ ዘቃልዕ ረቛሒ ዘለወን ነፍሰ-ጾራት  
ገሊአን ነፍሰ-ጾራት ኣብ እዋን ጥንሲ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ከስዕብ ዝኽእል ሕማም ወይ ጸገም 
ጥዕና ኣለወን።ሃገራዊ ቦርድ ጥዕናን ሰብኣዊ ድሕነትን፡ከም ህዝርጥና፡ ልዑል ጸቕጢ ደም፡ሽኮርያን ልዕሊ 
35 ዓመት ምዃንን ዝኣመሰሉ ነቲ ስግኣት ክብ ከብሉ ዝኽእሉ ዘርዚርዎም ኣሎ።ኸምዚአን ዝኣመሰላ ሰባት 
እቲ ክታበት ወላ ቅድሚ መበል 12 ሳምንቲ ጥንሲ ክውሰደኦ ተኽእሎ ኣሎ።ንኽወስደኦ ምስታ መዋልዳን 
ወይ ሓኪም ክማኸራ ኣለወን።  

ምስ ጥንሲ ዝተተሓሓዘ ንስግኣት ዘቃልዕ ረቋሒ እንተ ኣሎኪ ኮይኑ፡ መመላእታ ክታበት ናይ ጸረኮቪድ-19 
ንኽወሃበኪ ቀዳምነት ይወሃበኪ እዩ። 

ዘይተኸተብኪ እንተ ዄንኪ 

ክሳብ ሕጂ ጸረ ኮቪድ-19 ዘይተኸትብኪ እንተ ዄንኪ፡ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፍኪ ክትገብርዮ 
ይግብኣኪ እዩ። ሽዑ ኣብ መወዳእታ እዋን ናይቲ ጥንሲ ብዝተኻእለ እቲ ዝበለጸ መኸላከሊ ጸረ እቲ 
ሕማም ክትረኽቢ ኢኺ። ንስኺ ዘይተኸተብኪ ጽቕጥቅጥን ብዙሕ ዝተኣከበ ሰብን ከተወግዲ ይግብኣኪ 
እዩ። ዘይተኸተቡ ብሕክምናዊ መዳይ ኣብ ኣስጋእቲ ጕጅለ ዝርከቡ ሰባት ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኽሓሙ 
ንዓቢ ተኽእሎ ዝተቓልዑ እዮም።  

ኣብ’ዚ ዝያዳ ንበቢ 
ንዓኺ ነፍሰ-ጾር ዝኾንኪ - ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/7fc52e17929b4c8480b0cf6f51733668/till-dig-som-ar-gravid-om-vaccination-mot-covid-19-tigrinja.pdf
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