ጥኑሳት ንዝኾና፤ ኣዶ ዘጡ ንዘጡባን
ኮቪድ/COVID-19 ክታበታት
ጥንስቲ፤ ናይ ኣዶ ጡብ ተጥቡ ከምኡ’ውን ንምጥናስ እቅድ ንዘለዎን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኮሚርናትይ/Comirnaty (ፊዘር/Pfizer)
ከምኡ’ውን ናይ ስፒከቫክስ/Spikevax (ሞደርና/Moderna) ክታቦታት ንክወስዳ ይሕበር። ደቂ ኣንስትዮ ኣብዝኾነ ጥንሲ ደረጃ እዋን
ነቲ ክታበት ምውሳድ ይኽእላ እየን።
ብናይ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮን ብዘይተወልደ ማማይ ላይ ብሰንኪ ኮቪድ/COVID-19 ዝፍጠር ኣንጻር ዝኾነ ጸገም ከቢድ ከምዝኾነን
እሞ ናብ ኣስበዳለ ምኻድ ወይኻዓ ብቐረባ ሓልየት መውሃቢ ከድልዮም ይኽእል። ንዘይተወልደ ማማይ ግቡእ ግዘ ከይበጽሓ (ቅድሚ
እዋን ጥንሲ ወይ ቅድሚ 37 ሰሙናት ናይ ምውላድ) ዘሎ ዕድል ብዝተወሰነ ላዕላዋይ ከምዝኾነ እሞ ንክንኽን ሓልየት ናብ ኣስበዳለ
ምኻድ ከምዘድልዮ እዩ።
ነዞም ጸገማት ንምቅናስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾኖ መገዲ ነቲ ክታበት ምውሳድ ይኸውን። ናይ ኽልተ ግዘ ዓቐን መጠን/doses
ፊዘር/Pfizer ክራበት ኣሞንጎ ኣርባዕተ ክሳብ ሽድሽተ ሰሙናት ኣፈላላይ ግዘ ወይኻዓ ናይ ኽልተ ግዘ ዓቐን መጠን/doses
ሞደርና/Moderna ክታበት ክወስዳ ኣለዎን።
ብዩስ/ US ልዕሊ 35,000 ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ክታቦት ምውሳደን ብዝተገብሮ መጽናዕቲ ከምቲ ዘርኣዮ ብክልቴአን ጥኑሳትን
ዘይጡንሳት ዝተወሰደ ክታበት ዝተፈጥረ ጸገም ብጣዕሚ ተመሳሳሊ ከምዝነበረ እዩ። ነቲ ክታበት ብምውሳድ ናይ ጸገም ፈጠራ ዕድል
ከምዘይውስኾ፤ እዚ’ውን ዘይግዚኡ ምውላድ፤ ሞይቱ ዝውለድ፤ እቲ ሕጻን ኣን ማሕጸን ንክጸንሕን ንምውላድ ጸገም ምፍጣር
ኣይውስኽእን።
ከም ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኮቪድ/COVID-19 ጭብጢ ሓበሬታ ከምዝወሰኸ ንዘለና እዋናዊ ምኽሪ ነዳልው ኢና።

ኣብ እዋን ጥንሲ ንናይ ፕፊዘር COVID-19 ክታበት ድሕሪ ምውሳድ ክፍጠሩ ዝኽእሉ ጸገማት እንታይ እዮም?
ድሕሪ ፕፊዘር/Pfizer ክታበት ምውሳድ ክፍጠር ብዝኽእሉ ጸገማት ዚኻተት:
•
•
•
•
•
•

ረስኒ
ሕማም ኢድ
ሕማም ር
ሕማም ጭዋዳ
ሕማም መራኸቢ
ሕማም ቍሪ።

ናትኽን ክታቦት ድሕሪ ምውሳድ ካብዞም ዚፍጠሩ ጸገማት ውሽጢ ዝኾነ እንተሃልዩኪ፤ ነዞም ልሙድ ጸገማት ንምቕናስ
ፓራሰቲሞል/paracetamol ምውሳድ ትኽእሊ። ኣብ ጥንሲ ደረጃታት ኩሉ ናይ ፓራሰቲሞል/paracetamol ምውሳድ ድሕንነቱ
ዝተሃለወ እዩ።
ኣብ ሙሉእ ዓለም ብዝተገብረ መጽናዕቲ፤ ብፍላይ’ድማ ጥኑሳት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ወይኻዓ ኣብ ውላደን ዝተፈጥረ ምንም ዓይነት
ጸገም ከምዘይተረኽበ እዩ። ይኹን እምበር ክሳብ ሕጂ ብተመራመርቲ ዘይተረኽበ ብጣዕሚ ውሑድ ዝኾነ ዝፍጠር ጸገም ክነብር
ይኽእል እዩ።
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እዋን ጥንሲ ናይ ኮቪድ/COVID-19 ክንውላደይ ዝኾነ ጥቕሚታት ኣለወ’ድዩ?
ምስ ኮቪድ/COVID-19 ጥኑሳት ንዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ንናይ ዘይሕይወት ማማይ ምውላድ ወይኻዓ ብዘይ እዋኑ (ቅድም ኢልካ) ዘሎ
ናይ ምውላድ ጸገም ዓቢይ ይኸውን። ከምኡ’ውን ሕጻውንቲ ኣብ ዝውለዱሉ ግዘ ቃንዛ ክህልዎም ከምዝኽእል ወይኻዓ ኣብ ኣስበዳለ
ውሽጢ ሓዱሽ ንዝተወለደ ብዕሙቕ ምክንኻን ዝውሃበሉ ክፍሊ ንሕክምና ምኻድ ከምዘድልዮ እዩ።
ነዞም ጸገማት ንምቕናስ ብጣዕሚ ጽቡቕ ዝኾነ መገዲ ነቲ ክታበት ምውሳድ ይኸውን።
ሳይንሳዊ መረዳእታ ከምቲ ዝብሎ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ድሕሪ ኮቪድ/ COVID-19 ክታበት ምውሳደን፤ ጸረ-ሰብነት መከላኸሊ ብደቂ
ኣንስትዮ ከምዝፍጠር፤ እዚ’ውን ብፍላይ እዋን ጥንሲ ቕድም ኢለን ክታበት ንዝወሰዳ ደቂ ኣንስትዮ እሞ እቲ ማማይ ቅድሚ ምውላድ
ነቶም ክልተ ዓቐን መጠን/doses ክታበታት ንዝወሰዳ ደቂ ኣንስትዮ ብናይ መድሓንቲ ጸገም ክፈጥር ይኽእል። እዞም ጸረ-ኣካል ንቁሩብ
ኣዋርሒ ንናይ ሕይወት ሕጻን ካብ ኮቪድ/ COVID-19 ሓደሓደ ምክልኻል ከዳልወሎም ይኽእል ይኸውን።

ጡብ ንዘጡባ ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ዝምኸሮ?
ጡብ ንዘጡባ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፊዘር/Pfizer ከምኡ’ውን ሞደርና/Moderna ክታበት ንክወስዳ ይሕበራ። ነቲ ክታበት ድሕሪ
ምውሳድኺን ድሕሪ ምውሳድኺ በቐጻላይ ጡብ ክተጡቢ ትኽእሊ።

ናይ ምጥናስ እቅድ ንዘለወን ደቂ ኣንስትዮ እንታይ እዩ ዝምኸሮ?
ከምኡ’ውን ንምጥናስ እቅድ ንዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፕፊዘር/Pfizer ከምኡ’ውን ሞደርና/Moderna ክታበት ንክወስዳ ይምረጽ።
ቅድሚ ምጥናስ ነቲ ክታበት ምውሳድ ማለት ኣብ ሙሉእ እዋን ጥንሲ ካብ ኮቪድ/ COVID-19 መከላኸሊ ይነብረካ ማለት እዩ።
በጃኹም ኣስተው እሉ:
•
•
•

ቅድሚ ኮቪድ/COVID-19 ክታበት ምውሳድ ወይኻዓ ብድሕሪኡ ንምጥናስ ጠጠው ምባል ኣየድሊን።
ክታበት ብምውሳድ ኣብ ዘርእይ መፍረይ ጸገም ኣይፈጥርን እዩ።
ቅድሚ ነቲ ክታበት ምውሳድኺ ጥንስቲ ንምዃንኪ መርመራ ምግባር የብልክን።

ንዝበለጸ መረዳእታ
ንናትኺ ኮቪድ/ COVID-19 ክታበት ኣበይ ከምትረኽብዮ ንምፍላጥ ኣብ ድረገጺ https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/
ኣቲኻ ምርኣይ
ብዛዕባ ኮቪድ/ COVID-19 ክታበት ሕቶ እንተሃልዩኪ፤ ንሓኪምኺ ኣዘራርቢ፤ ኣብ ድረገጺ health.gov.au/covid19-vaccineslanguages ኣቲኻ ምርኣይ ወይኻዓ ንሃገራዊ ኮሮናቫይረስ ሓገዝ መስመር ብስልኪ 1800 020 080 ምድዋል።
ንኣስተርጓማይ ኣገልግሎታት ብስልኪ 131 450 ምድዋል።
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