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ብሓባር ካብ ለብዒ  
ምውጻእ

ባዕልኹም ተሓባበሩ፥ ኣብ ስዊዘርላንድ ብዝያዳ ሰባት ዝኽተቡ 
እንተኾይኖም እቲ ለብዒ ብዝቐልጠፈ ይውድእ። ክታበት ንነብስኹም ካብ 

ብርቱዕ ሕማም ኮቪድ-19 ይከላኸለልኩም። ነቲ ቫይረስ ናብ  
ካልኦት ምዝርጋሕኩምን ምትሕልላፍን ዘለዎ ርከሳ ድማ ይንክዮ።

bag-coronavirus.ch/impfung
ኢንፎላይን ክታበት ኮቪድ-19፥ 0800 88 66 44



ክትኽተብ ዘድልየካ ስለምንታይ ኢዩ፧

እቲ ኮሮናቫይስ ኣዝዩ ተለጋቢ እዩ። ኣብ ገሊኦም ሕሙማት ክሳብ ብርቱዓት 
ኣከያዳታት ይበጽሕ። ልዕሊ 90 ሚእታዊት ተሓከምቲ ኣብቶም መደበራት ህጹጽ 
ኩነታት ዘይተኸተቡ ሰባት እዮም። ሕማም ነባሪ ሳዕቤን እውን ኬስዕብ ይኽእል እዩ፦ 
ምልክታት ሎንግ ኮቪድ ሕጽረት እስትንፋስ፣ ድኻም ከምኡውን ምንካይ ዓቕሚ 
የጠቓልል። እዚ ንመንእሰያትን ንዓበይትን ኪጸልዎም ይኽእል እዩ።

ክታበት እንታይ ጥቕምታት ኣለዎ፧

ኵሉ እቲ ኣብ ስዊዘርላንድ እተፈቕደ ባእታታት ክታበት ኣዝዩ ስሉጥ ኢዩ ካብ ከቢድ 
ሕማም ኮቪድ-19 ድማ ይከላኸለካ ኢዩ። እቲ ክታበት ነቲ ተኽእሎ ምምሕልላፍ 
ቫይረስ ይነኪ እዩ - ብዘይካዚ ንገዛእ ርእስኻ ብፍላይ ከኣ ነቶም ኣብ ስድራ ቤትካ፣ 
ኣብ ገዛኻ፣ ኣብ ፈተውትኻ ወይ ኣብ ስራሕኩም ዘለዉ ሰባት ከተዕቍቦም ትኽእል 
ኢኻ። ብዙሓት ሰባት ክኽተቡ ብዝኸዱ መጠን እቲ ቫይረስ ኣብ ሕብረተሰብ 
እናነከየ ኢዩ ዝኸይድ፣ ሽዑ ዝሓምሙ ወይ ብኮሮናቫይረስ ዝሞቱ ሰባት ይውሕዱ።

ረብሓታት ናይቲ ክታበት ብሓፈሽኡ፥
– ነቲ ብኮሮናቫይስ ናይ ምልጋብ ርከሳ ይንኪ።
– ብርትዕ ዝበሉ ኣከያይዳታት ኮቪድ-19 ከምኡውን ነባሪ ሳዕቤን ንኸይዓጽድ 

ይከላኸል ኢዩ።
– ነቲ ቫይረስ ናይ ምምሕልላፍ ርከሳ/ተኽእሎ ይንክዮ።
– ብኸምኡ ነቲ ስርዓተ ጥዕና የፋዅሶ።
– ክታበት ኣብ መዓልታዊ ናብራ ዝያዳ ናጽነታት ክህልውና ይድግፍ።

እቲ ክታበታት ብኸመይ እዩ ዚሰርሕ፧

እቲ ክታበት ኮቪድ-19  ንኣካላትና ብፍላይ ኣንጻር እቲ ቫይረስ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ 
ንኽሃንጽ የኽእሎ። ኣካላትና ነቲ ቫይረስ ሓንሳእ ምስ ተቓልዐ ኪቃለሶን ካብ ሕማም 
ኪከላኸልን ይኽእል እዩ። በዚ ኸምዚ እቲ ክታበት ንስርዓተ ምክልኻል ብያነ 
ብፍላይ ኣንጻር ኮሮናቫይስ የደልድሎን የሰልጥኖን።



ኣየኖት ክታበታት ተቐሪቦም ኣለው፧ 

ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ክልተ ባእታታት mRNA ከምኡውን ሓደ ናይ ቨክቶር ባእታ 
ክታበት ተቐሪቦም። ብልክዕ እዚኦም ብኸመይ ከምዝሰርሑ ኣብዚ ክትፈልጡ 
ትኽእሉ፥

ቪድዮ mRNA-ባእታታት   ቪድዮ ናይ ቨክቶር ባእታ ክታበት
vimeo.com/492783396  vimeo.com/509686017

እቲ ክታበት ድማ ውሑስ ድዩ፧

ነፍስወከፍ ናይ ክታበት ባእታ ኣብ ስዊዘርላንድ ፍቓድ የድሊ። ሽዑ ኣብ ውሕስነት፣ 
ሓይሊ ከምኡ’ውን ዋሕስ ልዕል ዝበለ ኣድላይነት ክረክብ ኣለዎ። ስዊዘርላንዳዊ 
ትካል ሕክምና ነቲ ኣብ ልዕሊ ኮቪድ-19 ዘሎ ክትክን ብጥንቃቐ ፈቲንዎን 
ኣጽዲቕዎን እዩ። ውሕሳት እዮም ከምኡ’ውን ይሰርሑ እዮም።

እቲ ክታበት መዓስ ክግበር ተመኺሩ፧

− ካብ ዕድመ 12ን ንለዓልን ዘለው ሰባት
– ጥኑሳት ኣንስቲ (ንኣደን ንዘይተወልደ ሕጻንን ንምክልኻል) ከምኡውን ጡብ 

ዘጥቡ ኣንስቲ
– ዝተሓወዩ (ከም ዓቐን ክትክን ኰይኑ ስለ ዝዓዪ ሓደ ዓቐን ክታበት ኣድላዪ ኢዩ)

ን 12 ክሳብ17 ዓመት ዘዕድመኦም መንእሰያት፣ ጥኑሳትን ዘጥብዋ ኣንስቲ 
ከምኡውን ድኽም ዝበለ ስርዓተ ምክልኻል ዘለዎም ሰባት ጥራይ ባእታታት mRNA 
ዘለውዎ ክታበት ክወስዱ ተመኺሮም።

https://vimeo.com/492783396
https://vimeo.com/509686017


ኣበይ እየ ክኽተብ  
ዝኽእል፧

እዚ ክታበታት እዚ ኣብ ማእከላት ክታበታት፣ ሆስፒታላት ወይ ፋርማሲታት፣ ኣብ ናይ 
ስድራቤት ሓኪም ከምኡውን ኣብ ውሽጢ ተንቀሳቓሲ ቀረባት ክግበር ይከኣል ኢዩ። 

ብዛዕባ ኣብ መንበሪኻ ካንቶን ዝቕረብ ክታበት ዕለት ሕጂ ሕተት፥  
foph-coronavirus.ch/cantons

ዝያዳ ሓበሬታ ኣበይ  
ክረክብ እኽእል፧

ኣብ foph-coronavirus.ch/vaccination ኵሉ ኣገዳሲ  
ሓበሬታታትን ኣድራሻታትን ዳውንሎድን ክትረክብ ኢኻ።

ንኣብነት ዝስዕቡ፥
– ብዛዕባ ክታበታት ዚገልጽ ሓበሬታታትን መብርሂ ቪድዮታትን
– ብዛዕባ ክታበታት ዚገልጽ ሓቅታት
– ብዛዕባ ምስክር ወረቐት ኮቪድ ዚገልጽ ሓበሬታ
– ዳውንሎድ ክግበረሉ ዝኽእል ንዋት ሓበሬታ
– ብዛዕባ ጕዕዞ ዚገልጽ ሓበሬታ  

ኢንፎላይን ክታበት ኮቪድ-19፥ 0800 88 66 44

ብኻልእ ቋንቋታት ብዛዕባ ክታበት ዚገልጽ ሓበሬታ፦  
foph-coronavirus.ch/languages


