ብዛዕባ ኮቪድ/COVID-19 Comirnaty
(Pfizer) ክታቦት መረዳእታ
እዋናዊ ዝኾነሉ ዕለት: 15 መስከረም/September 2021 ዓ.ም

ብዛዕባ እቲ ክታቦት
ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ከምዝኾነ እሞ ሰባት ብናይ ኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ ከይሓሙ ይከላኸል እዩ። ክልተ ዓቐን መጠን/ doses
ክታበት ከምዘድሊ፤ መብዛሕትኡ ኣብ ኣሞንጉ 3-6 ሰሙናት ኣፈላላይ ግዘ ፈሊኻ ይውሃብ ፍሉይ ብዝበለ ሕማም ኵነታት ናይ ነዊግ
ግዘ ክናዋሕ ይኽእል። ፕፊዘር/Pfizer ኮቪድ/COVID-19 ክታበት ብሕይወት ንዘሎ ናይ ቫይረስ ከምዘየካትትን እሞ ንኣኻ
ንኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ኣቓሊዑ ክሕበካ ኣይኽእልን። እዚ ብናይ SARS-CoV-2 ቫይረስ ጠቓሚ ዝኾነ ኣካል፤ ስፒከ
ፕሮቲን/spike protein ንዝተብሃለ ጀነቲክ ዝርያ ኮድ ዘካተተ እዩ። ድሕሪ ነቲ ክታቦት ምውሳድ ስብነትካ ሓደ ዓይነት ናይ ስፒከ
ፕሮቲን/spike protein ይፈጥር እዩ። ብድሕሪኡ ናትኻ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ/ሓይሊ ኣሰራርሓ ንኮቪድ/ COVID-19 ቫይረስ
ምክንያት ዝኾነ የሆነን ፈሊኻ ብምፍላጥ ምስ SARS-CoV-2 ቫይረስ ንክዋጋእ ይዋጋእ ትምህርቲ ይህብ እዩ። ናይ ጀነቲክ ዘርኢ ኮድ
ቐልጢፉ ብሰብነትካ ይውገድ እዩ። ክታቦት ዝዳለው ብፍቓደኛ ምዃንን ብዘይኽፍሊት እዩእዩ።
ብዛዕባ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ምድላው ብዝምልከት ዝኾነ ዘተሓሳስብ ጕዳይ ወይ ሕቶ እንተሓልዩካነቲ ክታቦት ቅድሚ
ምውሳድካ ምስ ሕማም መከላኸሊ ክታቦት መዳለዊ ወይ ምስ ናትኻ ሓፈሻዊ ሓኪም/GP ክትመያይየጠሉ ትኽእል።

ናይቲ ክታቦት ጥቕሚታት
ብዝተ ኣከበ ዝተፈላለዩ ክሊኒካል መርመራ ሙከራታት ከምቲ ዘር እዮ ናይ ፕፊዘር/Pfizer ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ዕድሚኦም 12
ዓመትን ካብዚ ንላዕሊ ንዝኾኑ ሰባት ንናይ ኮቪድ/ COVID-19 ንምክልኻል ብጽቡቕ ከምዝሰርሓ እዩ። ንናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት
ብክልተ ግዘ ኣቅን/መጠን/doses ንዝወሰዱ ሰባት ካብቶም ዘይወሰዱ ሰባት ክመጣጠን እንከሎካብ ሜእቲ 95 ኢድ ዝኾኑ ሰባት ብናይ
ኮቪድ/COVID-19 ቫይረስ ምትሓዝ ዕድሎም ዝውሓደ እዩ። ምክንያቱ’ድማ ዕድሚኦም 65 ዓመት ንዝኾኖም ከምኡ’ውን ቅድም
ክብል ብሓደሓደ ቀዋሚ ዝኾነ ሕማም ኵነታ ንዝነበሮም ሰባት እቲ ውጽ ኢት ተመሳሳላይ ከምዝነበረ እሞ ቅድም ክብል ብሓደሓደ
ዝተረጋግኣ ጥዕና ጸገም ኵነታት ክነብር ስለዝኽእል እዩ።
ናይ ኮቪድ/COVID-19 ምክልኻል ሥራሕ ዝጅምሮ እቲ ናይ መጀመርታ ዓቐን/ dose ክታቦት ድሕሪ ምውሳድኻ ኣብ 2–3 ሰሙናት
ዘሎ ግዘ ይኸውን። ሓደ ግዘ ዓቐን/dose ክታቦት ምውሳድ ንሓደሓደ መከላኸሊታት ከይህብ ይኽእል፤ እዚ’ውን ንሓጺር ግዘ ጥራይ
ስለዝጸንሕ እዩ። ካልኣይ ግዘ ዓቐን/doses ክታቦት ምውሳድ ጥንክር ዝበለ መከላኸሊ ይህበካ። ዝኾነ ዓይነት ክታቦት ካብ ሚእቲ 100
ኢድ ኣይሰርሕን፤ ስለዙይ ድሕሪ ነቲ ክታቦት ምውሳድኻ ብናይ ኮቪድ/COVID-19 ክትሓምም ትኽእል።
ነቲ ክታቦት ዝወሰደ ሰብ ሕጂውን ብናይ SARS-CoV-2 ክትሓዝ ይኽእል። ዋላ እዃዕ ናይ ሕማም ምልክታት እንተዘይሃልይዎ
ወይኻዓ ማዕከላይ ዝኾነ ሕማም ምልክታት እንተኾይኑ’ውን እቲ ቫይረስ ግና ናብ ካልእ ሰባት ክመሓላለፍ ይኽእል። ይኹን እምበር
ኣብዚ እዋን ኣውስትራሊያ ውሽጢ ኣብጥቕሚ ዘሎ ናይ ኮቪድ/COVID-19 ክታበታት ብዝወሰደ ሰብ እንተዘይተሒዙ ብቐረባ ዝግበር
ርክብ ናይ ቫይረስ ምትሕልላፍ እንዳቐነሰ እዩ።
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ነዚ እዩ ድሕሪ ክታበት ምውሳድ ብቐጻላይ ካልኦት ናይ መከላኸሊ ስጕምቲታት ምውሳድ ኣድላይ ዝኾነሉ፤ ማለት ከም:
•
•
•
•

ብሓልየት ኣካል ምርሓቕ
ንኢድኻ ምትሕጻብ
ናይ ገጽ መሸፈኒ ማስኬራ ምግባር
ንኮቪድ/COVID-19 መርመራ ምግባርን ካብ ሰብ ተፈሊኻ መወሸቢ ቦታ ምጽናሕ እዚ ከምቲ ምምሕዳር ግዝዓት/ተሪቶርይ
ኣድላይነት ይኸውን።

ናይ ካልኣይ ግዘ ዓቐን/doses ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ወሲድኻ እንተኔርካ፤ ሕጂ’ውን እውን ብናይ ከባቢ ሓለዋ ጥዕና ሰበስልጣን
ንዝወጸ ናይ መርመራ መግበሪ ቕድመ ኵነታ እንተማሊእኻ (ንኣብነት፡ ረስኒ፤ ሰዓል፤ ሕመም ጕሮሮ) ናይ ኮቪድ/COVID-19 መርመራ
ክትገብር ኣለካ።

ነዙይ ክታቦት መን እዩ ክረክቦ ዝኽእል
ዕድሚኦም ≥12 ዓመትን ካብዚ ንላዕሊ ዝኾኑ ሰባት ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታበት ክረኽቡ ይኽ እሉ።

ነዙይ ክታቦት መን እዩ ክረኽቦ ዘይኽእል
በዚ ዝስዕብ እንተሃልዩካ ነዙይ ክታቦት ክትወስድ የብልካን:
•
•
•
•

ቅድም ክብል ንዝነበረ ናይ mRNA COVID-19 ክታበት (እዚ., Pfizer ወም Spikevax (Moderna)) ክታቦት ብምውሳድ
ዘይምስምማዕ/anaphylaxis (ከቢድ ናይ ኣለርጂክ ዓይነት ጸገም)
ዘይምስምማዕ/anaphylaxis ምስ ዝኾነ ክታበት ዘለዎ ነገር ድሕሪ ምቕላዕ ትሕዝቶ፤ እዚ’ውን ፖልየታይሊን
ግልይኮል/polyethylene glycol (PEG) ዚኻተተ
ማዮካርዲቲስ/myocarditis ከምኡ’ውን/ወይ ፐሪካርዲቲስ/pericarditis ንዘዝተወሰደ ናይ mRNA COVID-19 ክታበት
(እዚ., Pfizer ወይ Spikevax (Moderna)) ኣስተዋጽኦ ይገብር
ንዝኾነ ዝተፈጥረ ከቢድ ኣንጻራዊ ኣስተዋጽኦ፤ እዚ መደባዊ ብዝኾነ ሕማም መከላኸሊ ክታበት ዘዳልው ወይኻዓ ብናይ
ሕማም ፍሉይ ሰበሞያ ዝግበር ገምጋም ተኸቲልካ፤ ቅድም ክብል ብዝተወሰደ ናይ mRNA COVID-19 ክታበት ዓቐን
መጠን/ dose (እዚ’ውን., Pfizer or Moderna) ብዘይምንም ጸገም ፈሊኻ ዝተፈልጠ ዘይብሉ ይኸውን

ክታቦት ንምውሳድ መጠንቐቕታ
ሓደሓደ ኵነታት ብዘለዎም ሰባት ተወሳኺ መጠንቐቕታ ምውሳድ ከም ነቲ ክታቦት ድሕሪ ምውሳድካ ንዘሎ ኵነታ ንምርኣይ 30
ደቒቓታት ምጽናሕ ወይኻዓ ንኣለርጂክ ፍሉይ ሰበሞያ ምኽሪ ምሕታት። በዚ ዝስዕብ እንተኔሩካ ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ መዳለዊ
ንገሮ:
•
•

•

ቕድም ክብል ናይ mRNA COVID-19 ክታበት ዓቐን መጠን/ dose (እዚ’ውን Pfizer ወይኻዓ Moderna) ንጥረ ነገራት
ዘኻተተ ክታበት ክትወስድ እንከሎ ኣለርጂ ተፈጢሩ እንተኔሩ
ዝኾነ ኻልእ ክታበት ወይ ፈውሲ ክትወስድ ዝተፈጠረ ዘይምስማማዕ/Anaphylaxis እንተኔሩ፤ እዚ መደባዊ ብዝኾነ ናይ
ሕማም መከላኸሊ ክታበት መዳለዊ ኣቢሉ፤ ቕድም ክብል ብዝተወሰደ ናይ ኮቪድ/ COVID-19 ክታበት ንጥረ ነገራት
ዚተርዛመደ ተመሳሳሊ ንምዃኑ ብምጽራይ ምርግጋፅ
በአሁኑ ጊዜ ህክምና የሚያስፈልገው፤ ከማስቶስይቶሲስ/mastocytosis ጋር ለታወቀ አለመስማማት/anaphylaxis ይኸውን።

ናይ ደም ምፍሳስ ጸገም እንተሃልዩካ ወይኻዓ ናይ ደም መቕጠኒ ፈውሲ (ጽረ መርግኢ/anticoagulant) ትወስድ እንተኾይንካ፤
ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታቦት ውሃቢ ሓብሮ። ነቲ ክታቦት ብውሽጢ ጭዋዳ ብመርፍእ ተጌሩ ምውሳድ ድሕነቱ ዝተሓለወ
ንምዃን ዘይምዃን ንምፍላጥ ከምኡ’ውን ነቲ መርፍእ ንምውሳድ ጽቡቕ ግዘ ንምውሳን ናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታቦት ውሃቢ
ክሕግዘካ ይኽእል።
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ቅድሚ ነቲ ክታቦት ምውሳድ ፍልይ ንዝበሉ ኵነታት ንክተዘራርብ
ን Pfizer ክታበት ጥንቓቐ ምውሳድ ንዘድልዮም ሰባት
በዚ ዝስዕብ ናይ ጥዕና ኵነታት ታሪኽ ንዘለዎም ሰባት ንናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታበት ምውሳድ ከምዝኽእሉ፤ የግዳስ ነቲ ክታበት
ንምውሳድ መዓዝ ጽቡቕ ግዘ ከምዝኾነን ተወሳኺ ጥንቓቐ ንምግባር ካብ ሓፈሻዊ ሓኪም/GP፤ ካብ ሕማም መከላኸሊ ክራበት
መዳለዊ ፍሉይ ሰበሞያ ወይኻዓ ካብ ልቢ ሰበሞያ/cardiologist ምኽሪ ክረኽቡ ኣለዎም:
•
•
•

ብቐረባ (እዚ’ውን ኣብ ዝሓለፈ 6 ኣዋርሒ) ወይኻዓ ኣብ ቐረባ እዋን ናይ ልቢ ምቕጻል ሕማም ንኣብነት።
ማዮካርዲቲስ/myocarditis, ፐሪካርዲቲስ/pericarditis, ኢንዲካርዲቲስ/endocarditis ዘኣመሰለ ሕማም ልቢ
ዘይጥዕይ ሕማም ቑርጥማት (እዚ’ውን ተግባራዊ ዝሎነ ምስ ማዮካድጊል/myocardial ሕማም ምቕጻል ዘሎ) ወይኻዓ
ዘይጥዕይ ከቢድ ሕማም ልቢ
ከቢድ ናይ ልቢ ጠጠው ምባል ይኸውን።

ድኹም ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ኣሰራርሓ ዘለዎም ሰባት (immunocompromise)
ድኹም ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ ብዘለዎም ሰባት ዚኻተት፤ ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎምን እሞ ንሕማም መከላኸሊ ኣሰራርሓ
ኣቕሞም ንዝተዳኸመ እዩ። ብተወሳኺ’ድማ ንሕማም መከላኸሊ ኣሰራርሓ ኣቕሞም ንዝተዳኸመ ወይኻዓ ፈውሲታት ብምውሳድ
ኣቕሞም ከዳኽም ዝኽእል እዩ።
ምስ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ ምድኻም ዘለው ሰባት ንኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ንክወስዱ ናይ ኣውስትራሊያ መንግሥቲ
ብጽኑእ የተሓሳስብ። ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ሕይወት ዘለዎ ክታቦት ኣይኾነን። ነዙይ ምድኻም ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ
ንዘለዎም ሰባት ድሕንነቱ ዝተሓለወ እዩ። ናይ ኣደኖቫይረስ ተሸካማይ ተመሓይሹ ዝተቐየረ ስለዝኾነ ናብ ካልኦት ዋህዮ ሴላት
ኣይሰራጨውን ወይኻዓ ክባዛሕ ስለዘይኽእል እሞ ሕማም ብክለት ክፈጥር ኣይኽእልን እዩ። ምስ ናይ ኣንጻር ሕማም መከላኸሊ
ሓይሊ ዘለው ሰባት ድሕንነቶም ዝተሓለወ እዩ።
ድኹም ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ ብዘለዎም ሰባት ዚኻተት፤ ምስ ሄቻይቪ/ HIV ንዝነብሩ ሰባት፤ ብናይ ኮቪድ/COVID19 ቫይረስ ከቢድ ሕመም ጸገም ንዘለዎም ሰባት፤ እዚ’ውን ንከቢድ ናይ ምሟት ጸገም ዘኻተተ እዩ።
ብናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ዝተገብረ ክሊኒካል መርመራ ፈተናታት ውሽጢ ብናይ ዝተረጋግኣ ሄቻይቪ/ HIV ዘለዎም ሰባት
ክኸውን እንከሎ እቲ መርመራ ውጽኢት ኣብ ቁሩብ ኣዋርሒ ከምዝመጽእ ንጽበይ። ድኹም ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ
ንዘለዎም ሰባት ምስ ካልኦት ሰባት ክነጻጸር እንከሎ ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ብጽቡቕ ከምዝሰርሕ ኣይንፈልጥን። ፕፊዘር/Pfizer
ክታቦት ብሓፈሽኡ በቲ ሕዝቢ እንዳሰርሓ ከምዘሎ የግዳስ ምናልባሽ ድኹም ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕሚ ሓይሊ ብዘለዎም ሰባት
ከይሰርሕ ይኽእል እዩ። ንካልኦት መከላኸሊ ስጕምቲታት ማለት ድሕሪ ክታቦት በቐጻልነት ናይ ኣካል ርሕቐትካ ምሕላይ ኣገዳሲ እዩ።

ንጥኑሳት ወይኻዓ ጡብ ንዘጡባ ደቂ ኣንስትዮ
ንጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮን መንእሰያ ኣጓላት ኣብ ዝኾነ ግዘ ጥንሲ መደባዊ ናይ ፕፊዘር/Pfizer ወይ ሞደርና/Moderna ክታበት ክውሃበን
ኣለዎ። ንምጥናስ ትፅእሪ እንተኾይንኪ፤ ነቲ ናይ ክታቦት ምውሳድ ግዘ ዘይምንዋሕ ወይኻዓ ድሕሪ ክታበት ምውሳድ ነጢ ጥንሲ
ጠጠው ምግባር።
ኮቪድ/COVID-19 ንዘለወን ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ሕማም ከምዝውስኽን እሞ ኣንጻራዊ ጥንሲ ውጽኢት ከምጽእ ይኸእል።
ትኽኽለኛ ናይ ዓለም ማስረጃ ኣገላልጻ ከምቲ ዘርኣዮ፤ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮን ናይ ኣዶ ጡብ ጻባ ንዘጡባ ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት
ምውሳድ ድሕንነቱ ዝተሃለወ እዩ።
ናይ ኣዶ ጡብ ተጥቡባ እንተኾይንኺ ንናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታበት ምውሳድ ትኽእላ። ድሕሪ እቲ ክታቦት ምውሳድ ጡብ ጻባ
ምጡባብ ጠጠው ከብላ የብልክን።

ናይ ኮቪድ/COVID-19 ታሪኽ ንዘለዎም ሰባት
ቅድሚ ሕጂ ናይ ኮቪድ/COVID-19 እንተኔሩኻ ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታቦት መዳለዊ ኣዘራርብ። ኮቪድ/COVID-19 ክታበት
ብምውሳድ ከቢድ ዘይጥዕይ SARSCoV-2 ሕመም ንዘለዎም ሰባት ክሳብ ሽድሽተ ኣዋርሒ ክህልዉ ከምዘለዎም፤ እዚ’ውን ኣብዝሓለፈ
ዝነበረ ብክለት ሕማም ኻልኣይ ከይፍጠር ንምቕናስ ብውሑድ 6 ኣዋርሒ ከምዝኾነ ዘርእይ ማስረጃ ከምዘሎ እዩ። ይኹን እምበር ነቲ
ክታበት ምውሳድ ዝጅመሮ ካብቲ ሕማም ምልኽታት ክትጥዕይ እንከሎ እዩ። ኣብ ሓድሓደ ሰባት ዋላ እዃዕ እቲ ሕማም ይንበሮም
ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ነቲ ክታበት ምውሳድ ግቡእ ይኸውን። ምስናትኻ ሓኪም ወይኻአ ናይ ሕማም መከላኸሊ ክታበት መዳለዊ
ምዝርራብ እዩ። ምስ ኮቪድ/COVID-19 ዚተዛመደ ዘየቛርፅ ሕማም እንተሃልዩካ እሞ ነቲ ክታበት ንምውሳድ ጽቡቕ ግዘ መዓዝ
ከምዝኾነ ምስ ሓኪምካ ምዝርራብ እዩ።
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ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ንሕጻውንቲ
ናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ዕድሚኦም 12 ዓመት ወይኻዓ ካብዚ ንላዕሊ ዝኾኖም ሰባት ንክጥቐሙሉ ዝተውሃበ ግዚያዊ ፍቓድ
እምበር ብዕቤት ንዘለዉ ሕጻውንቲ ምሃብ ኣይኻኣልን እዩ።

ንናይ ፕፊዘር/Pfizer ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ድሕንነት ምርግጋፅ
ንናይ ክታቦት መርመራ መጽናዕቲ ንምግባር ዝውሃብ ናይ ገንዘብ ሓገዝ ምውሳኽ እሞ ንናይ ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ከምኡ’ውን
ንካልኦት ክታቦታት ቐልጢፍካ ንምፍጣር መርመራ መጽናዕቲ ንምግባር ብጣዕሚ ብዙሕ ፍቓደኛ ዝምርመሩ ቁፅሪ ሰባት ምጥቓም
እንዳወሰኸ እዩ። ዝተፈላለዩ ብዝሕ ዘለዎም ክሊኒካል ሙከራታት ዝተኻተተ ክሳብ 44,000 ዝኾኑ ሰባት ብምስታፍ እሞ
ፕፊዘር/Pfizer ክታቦት ድሕንነቱ ዝተረጋገፀን ጽቡቕ ከምዝሰርሓ ተገሊጹ እዩ።
ኣብ ኣውስትራሊያ ውሽጢ ንዘለዉ ክታቦታት ኩሎም ብናይ ሕክምና ጽሬት ምምሕዳር (TGA) ኣቢሉ ፍተሻ ይግበር። ነዙይ
ምርግጋጽ ዝኻኣሎ ሓደ ክታቦት ተቐባልነት ንክረኽብ ማለት ድሕንነቱ ዝተሓለወ፤ ብጽቡቕ ዚሰርሕን ላዕላዋይ ደረጃ ጽሬት ንዘሎ
ንክተምርት በዚ ይረጋገፅ። ንናይ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት መእዘዚ ኣሰራርሓ ከይዲ ኣብ ድረገጽ TGA website ተዳልዩ እዩ።
ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት መውሃቢ ፕሮግራም ኣብዝኻየደሉ ግዘ ብናይ ድሕንነት ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ብዘይምቑራፅ
ምቑጽጻር ይግበር እዩ።
ድሕሪ AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ምውሳድካ ብጣዕሚ ውሑድ ዝኾነ ጸገም ኣብ ደም ምርጋእ ምስ ናይ ደም
ፕላተለት/ platelet ቁፅሪ ምውሓድ ዝተዛመደ ጸገም ከምተረኽበ ሪፖርቲ ተጌሩ እዩ። ናይ AstraZeneca ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት
ዝተሰርሖ ብዝተፈላለየ መገዲ እዩ። ምስ ፕፊዘር/Pfizer ኮቪድ/COVID-19 ክታቦት ዝተራኸበ ጸገም ማስረጃ የለን።
በቲ ክታቦት ክፍጠር ይኽእል ኢልኻ ትጠራጠሮ ጸገም ንናትኻ ሕማም መከላኸሊ ክታቦት ውሃቢ ወይኻዓ ንኻልእ ሓለዋ ጥዕና
ሰበሞያ ሪፖርቲ ምግባር ትኽእል። ብድሕሪኡ ንኣኻ ብምውኻል መደበኛ ዝኾነ ሪፖርቲ ንናትኻ ምምሕዳር ግዝዓት ወይኻዓ ተሪቶርይ
ሓለዋ ጥዕና መምርሒ ጤና ጥበቃ መምሪያ ቢሮ ወይኻዓ ብቐጥታ ናብ TGA ሪፖርቲ ይዳልው እዮ።
ነቲ ሪፖርቲ ብባዕልኻ ምድላው እንተደሊኻ በጃኹም ኣብ ድረገጽ TGA website እተው እሞ ምስ ኮቪድ/COVID-19 ክታቦታት
ዝተዛመደ ክፍጠር ዝኽእል ጸገም ንዘለካ ጥርጣረ ብኸመይ ጌርካ ሪፖርቲ ክትገብር ከምትኽእል ሓበሬታ ትረኽብ።
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