ኮቪድ-19-ትክታበት

ዝተሓደሰ ኣብ 01.12.2021
1/1

ባእታ mRNA ዘለዎ መሕደሲ ክታበት (Pfizer/BioNTech፣ Moderna)
mRNA ዚብሃል ክትክን ካብ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ናብ ሆስፒታል ከይህሉ ጽቡቕ ዕቝባ ይዀነና እዩ። ይኹን እምበር ኣብ 65 ዓመትን
ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ሰባት እዚ ዕቝባ እዚ ምስ ግዜ ክንኪ ከም ዝኽእል ተራእዩ ኢዩ። ነዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ናይ መወዳእታ ክትክን
እተገብረሎም 6 ወርሒ ጸኒሑ ክትከላኸለሎም ከም ዘሎካ ሓሳብ ንህቦም። ክሳብ ሕጂ ነቶም ትሕቲ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት ካብ ከቢድ
ሕማም ንምክልኻል ዝግበር ክትክን ኣይነከየን። በቲ ኻልእ ሸነኽ ግን ካብ ፈኲስ ሕማምን ምምሕልላፍ እቲ ቫይረስን ዝርከብ ዕቝባ ምስ ግዜ ኣብ
ኵሎም ሰባት ይንኪ ኢዩ። ስለዚ ኸኣ ኢና ንዅሎም ካብ 16 ክሳብ 64 ዝዕድሚኦም ሰባት ብመሐደሲ ክታበት ክከላኸለሎም እንምሕጸነና።
ዕላማ ናይዚ መሕደሲ ተወሳኺ ክታበት እንታይ ድዩ፧

ድሕሪ ምሉእ መሰረታዊ ብያነ ምስ mRNA ዘለዎ ክታበት ኮሮናቫይረስ

ስርዓተ ምክልኻል ሕማም በቲ መሕደሲ ክታበት ኣቢሉ ብዛዕባ እቲ መልዓሊ

እንድሕር ተረጋጊጹ፣ ዝስዕብ ብቑዕ ይኸውን፥

ሕማም ተዘኻኺሩ ኢዩ። እቲ ዝለዓለ ሓለዋ ክታበት ይምለስን ንነዊሕ እዋን



ይጸንሕን።
እቲ መሕደሲ ክታበ ንመን ኢዩ ዝምሕጸነና፧
ናብ ሆስፒታል ምስ ኣተኻ ካብ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19 ክትከላኸለሉ
እትኽእል ዝበለጸ መገዲ እቲ መሕደሲ ክታበት እዩ።
ንኩሎም ካብ 65 ንለዓልን ዘዕድመኦም ሰባት ተመኺሩ። ብሕልፊ ንዝስዕቡ፥
 ካብ ዕድመ 75ን ንለዓልን ዘዕድመኦም፤
 ካብ 65 ንለዓልን ዘዕድመኦም ሕዱራት ሕማማትን ዝለዓለ ርከሳ
ዘለዎምን ሰባት1 ንሓደ ብርቱዕ ሕማም ኮቪድ-19፤
 ተቐመጥትን ኣለይትን ኣብ መዕቆቢ ኣረጋውያን፣ ናይ ክንክን
መናበዪታት ከምኡውን ናይ ቀትሪ መዕቆቢታት ምእላይ ንኣረጋውያን
ሰባት።
ኣብ ትሕቲ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት እቲ መሕደሲ ክታበት ካብ ረኽሲ
ፈኲስ፣ ሕማማት ከምኡውን ካብ ሳዕቤናቱ (ንኣ. ኮቪድ-19 ዘምጽኦ ነባሪ
ሳዕቤናት፣ ሓደጋ ስራሕ) ንምክልኻል ከምኡውን ንግዜኡ ዝርጋሐ ቫይረሳዊ
ምንካይ ክሕግዝ ይኽእል ኢዩ። ስለዚ እቲ መሕደሲ ክታበት ካብ 16 - 64
ዓመት ዘዕድሚኦም ሰባት እውን ተመኺሩ። ብሕልፊ ንዝስዕቡ፥
 ብፍላይ ትሕቲ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም 1 ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19
ዘለዎም ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዝተደንገቱ ሰባት።
 ትሕቲ 65 ዓመት ዝዕድሚኦም ተቐማጦ ኣብ ናይ ጡረታ ኣባይቲ፣
መናበዪ ኣረጋውያን ከምኡውን ናይ ቀትሪ መቐመጢታት ምእላይ
ንኣረጋውያን ሰባት።
 ቀጥታዊ ርክብ ተሓከምቲ ዘለዎም ሰራሕተኛታት ጥዕና ከምኡውን
ሰራሕተኛታት ምእላይ ናይ ብፍላይ ዝተደንገቱ ሰባት።
መሕደሲ ክታበት እንተላይ ን ኣንስቲ 2ይ ሰለስተ ዕጽፊ ጥንሲ ኸምኡውን
ዘጥብዋ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ተመኺሩለን።
እቲ መሕደሲ ክታበት መዓስ ኢዩ ክግበር ዘለዎ፧
መሕደሲ ክታበት ብውሕዱ 6 ወርሒ ድሕሪ ምሉእ መሰረታዊ ብያነ ብባእታ

መሰረታዊ ብያነ ኣካላት ካብ ዚህልወካ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ እንተ
ተላዒሉ ድሕሪ እዚ ሕማም እዚ ሽዱሽተ ወርሒ ጸኒሑ መሕደሲ ክታበት
ክትኽተብ እዩ ዚምሕጸነካ።



እቲ መሰረታዊ ብያነ ምክልኻል ሕማም ካብ ዚፍጠር ልዕሊ 6 ወርሒ
ዚኸውን ጸኒሑ ረኽሲ እንተ ኣጋጢሙ ተወሳኺ ክታበት ኣየድልን እዩ።

እቲ ተወሳኺ ክታበት በየናይ ባእታ ክታበትን እንታይ ዓይነት ዓቐንን
ኢዩ ዝዳሎ፧
ብመሰረቱ እዚ ኽፍሊ እዚ ብእተኻእለ መጠን ንመሰረታዊ ብያነ ሓደ ባእታ
ክታበት ክጥቀም ኣለዎ። እዚ እንተ ዘይተረኺቡ እቲ ኻልእ mRNA ዘለዎ
ክታበት ክጥቀም ይከኣል። ነቲ መሰረታዊ ብያነ ዝተፈላለዩ mRNA ዘለዎም
ክታበታት ተጠቂሞም እንተነበሩ፣ እቲ መሕደሲ ክታበት ምስ ሓደ ካብ
ክልተኦም ክታበታት ክካየድ ይከኣል።
ልክዕ ከምቲ ቐንዲ መሰረታዊ ብያነ ዚርአ ትሕቲ 30 ዓመት ዝዕድሚኦም
ሰባት እውን በቲ Pfizer/BioNTech ዚብሃል ክታበት ገይሮም
ክትከላኸለሎም ይምሕጸኑ እዮም።
በቲ Pfizer/BioNTech ዚብሃል ክትክን ጌርካ ነቲ ቐንዲ ስርዓተ ምክልኻል
ሕማም ዚኸውን ክትክን እውን ተመሳሳሊ መድሃኒት ይወሃብ እዩ። ናይ
ሞደርና ክታበት ፍርቂ ናይቲ መድሃኒት ዕቀን ኢዩ ዝወሃብ።
ኣበይ ክኽተብ እኽእል፧
እቶም ክፍለ-ሃገራት ንምኽታብ ተሓተትቲ እዮም። ብዛዕባ መርበብ
ኢንተርነት ወይ ብዛዕባ እቲ ኽትምዝገብን ክትኽተብ እትኽእል ካንቶንካ
(www.bag-coronavirus.ch/kantone) ዚገልጽ ሓበሬታ ዝያዳ ኽትፈልጥ
ትኽእል ኢኻ። ወይ ከኣ ንሓኪምኩም ወይ ኪኢላ ቤት-መድሃኒትኩም ሕተቱ
ኢኹም።
እቲ ዝተረፈ ሓበሬታ ነቲ መሕደሲ ክታበት ከምኡ ድማ ነቲ መሰረታዊ ብያነ
ማዕረ እዩ፣ ኣብታ "ሓፈሻዊ ሓበሬታ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት mRNA"
እትብሃል መሓበሪ ወረቐት እውን ክንበብ ይከኣል።

mRNA ዘለዎ ክታበት ክወሃብ ይከኣል። ምሉእ መሰረታዊ ብያነ ድሕሪ


ክልተ ዓቐን ክታበት mRNA ዘለዎ ባእታ ክታበት ኣሎ፤ ወይ



ዝተረጋገጸ ልበዳ ኮሮናቫይረስ + ዓቐን mRNA ዘለዎ ክታበት ብውሕዱ 4
ሰሙን ኣብ መንጎኡ እናተጸበኻ (እቲ ተርታ ብዘየገድስ)።

1

ዝርዝር 2፣ ገጽ 11 ናይ ምኽሪ ክታበት mRNA፥

ሕዱር ሕማምን ዝለዓለ ርከሳብ ንዘለዎም ሰባት ዚወሃብ
ትርጕም ሕማም (ብጀርመንኛ)

www.foph-coronavirus.ch/vaccination

