ብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብብዝሒ ዝቐርቡ ሕቶታት
ክታበት እቲ እንኮ ናይ ህይወት ዕምሪ ዘናዉሕ ሳይንሳዊ ርኽበት ኢዩ።

ነዚ ኣብዚ ግዜ ዘሎ ለባዳ ክንቆጻጸሮን ናብ ንቡር ህይወትና ክንምለስን ዘኽእለና እንኮ መንገዲ ክታበት ጥራይ ኢዩ።
ክታበት ብምዉሳድ ንርእሳኻ፡ ንተፍቅሮም ሰባትን ሕብረተሰብካን ሓሉ።

ንምንታይ ክኽተብ የድሊ፧
መልከፍቲ ኮቪድ-19 ሞትን ናይ ኣብ ኩሉ ደረጃ ዕድመ ዘለዉ
ሕማም ዝነበሮምን ጥዑያት ሰባትን ከኸትል ይኽእል።
ዋላ’ዉን ብሰንኪ ኮቪድ-19 ሓደ ሰብ እንተዘይሞተ ናይ ነዊሕ
እዋን ጸገማት ከም ምጥፋእ ናይ ምዝካር ዓቕሚ፡ ድኻም፡
ዘይተነጸረ ናይ ምስትንፋስ ሽግርን ናይ ሳናቡእን ልብን ዕንወት
ከኸትል ይኽእል። ካብ መንከፍቲ ኮቪድ-19 ነጻ ዝሓወዩ ግናኸ ናብ
ንቡር ህይወቶም ወይ ስርሖም ክምለሱ ዘይከእሉ ሰባት ሓገዝ
ዝህባ ክሊኒካት ተኸፊተን ይርከባ።

እቲ ክታበት ብኸመይ ይሰርሕ፧
እዚ ክታበት ንናይ ኣካልና ስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ነዚ ቫይረስ
ብኸመይ ከም ዝቃለሶን ብኮቪድ-19 ምስ እንልከፍ ከኣ ከመይ
ጌሩ ከምዝከላኸለልና ኢዩ ዝምህሮ። እቲ ክታበት፡ ኮቪድ-19
ኣየስዕበልካን ኢዩ።

ተጻዋርነት እኩብ ህዝቢ እንታይ ኢዩ፡ ንምንታይ
ከ የገድስ፧
እኹል ብዝሒ ዘለዎ ሰብ ተጻዋርነት እንተደኣ ኣጥርዩ እቲ ቫይረስ
ናይ ምልባዕ ዓቕሙ ይጎድል ኢዩ። 70-80% ናይቲ ህዝቢ
እንተደኣ ተኸቲቡ እቲ ናይ ህዝቢ ተጻዋርነት ክብጻሕ ይከኣልን ናብ
መዓልታዊ ህይወትናን፡ ዋኒንና፡ ንፈትዎም ሰባት ናብ ምርኣይን
ምሕቋፍን ክንምልሰ ንኽእል ኢና።
ድሮ ኮቪድ-19 ሒዙኒ ኔሩ። ክታበት ክወስድ የድልየኒ
ድዩ፧
ቅድሚ ሕጂ ዋላ’ኳ ኮቪድ-19 ሒዝካ እንተነበረ እቲ ስዒቡ
ዝመጽእ ተጻዋርነት ክሳብ ክንደይ ከምዝቕጽል ንጹር ኣይኮነን።
ደጊምካ ብኮቪድ-19 ናይ ምልካፍ ዕድላት ኣሎ። ንርእስኻን
ካልኦትን ንምክልኻል ክታበት ክትወስድ ይግባእ ኢዩ።

ክታበት ድሕሪ ምዉሳድ ማስክ ክገብርን ርሕቀተይ
ክሕሉን የድለየኒኢ ድዩ፧
እወ። ክሳብ መብዛሕትኡ ሰብ ዝኽተብ ናይ ህዝባዊ ጥዕና
መምርሒታት ምኽታል ኣገዳሲ ኢዩ።

ክታበት ድሕሪ ምዉሳደይ ኣብ ክንደይ ተጻዋርነት
ክጥሪ ይኽእል፧
ክታበት ድሕሪ ምዉሳድ ኣካልና ተጻዋርነት ከጥሪ 2 ሰሙን
ይወስደሉ። ኣካልና መከልኸሊ ከማዕብል እኹል ግዜ
እንተዘይረኼቡ፡ ዝኾነ ሰብ ቅድሚ ወይ ድሕሪ ክታበት
ምዉሳዱ በቲ ቫይረስ ክልከፍ ይኽእል ኢዩ።

እቲ ክታበት ብሃታ ሃታ ድዩ ማዕቢሉ፧
ዝተሰግሩ መሳልላት የለዉን፡ ኩሉ ናይ ሓለዋ ኣገባባት ከኣ
ተኸቲሉ ዝተሰርሐ ኢዩ። እዚ ክታበት ቀልጢፉ ክምዕብል ዝኸኣለ
ሳላ ናይ ቴክኖሎጂ ምዕባለን እቲ ዘይሕክምናዊ ኣካል መስርሕ
ፍቓድ (ቢሮክራስያዊ መስርሕን ምጽዳቕን) ብቕልጡፍ ክማልእ
ስለዝተገብረ ኢዩ።

ጎድናዊ ሳዕቤን ኣለዎ’ዶ፧
ክታበት ኮቪድ-19 ጎድናዊ ሳዕቤን ክህልዎ ይኽእል ኢዩ፡
ግናኸ ፈኩስን ኣብ ዉሑድ መዓልታት ዝጠፍእን ኢዩ። እቶም
ቀንዲ ጎድናዊ ሳዕቤናት ረኽሲ ጅማዉቲ፡ ቃንዛ ርእስን
ረስኒ/ዛሕሊን ኢዮም።
ዝኾነ ናይ ድሕሪ ክታበት ምዉሳድካ ናይ ኣለርጂ ምልክት
ከይህልወካ ምክትታል ክግበረልካ ኢዩ።

እቲ ክታበት ዉሑስ ድዩ፧
እዚ ምሃብ ተጻዋርነት ዉሑስ ኢዩ። ካብ በዚ ሕማም
ምልካፍን ስዒቡ ዝመጽእ ንነዊሕ ዝኸይድ ጎድናዊ
ስዓቤናትን ምስቓይ ነዚ ተጻዋርነት ዝህብ ክትወስድ
ይምረጽ። ሚሊዮናት ካናዳውያን ድሮ ተኸቲቦም ኣለዉ
ከምኡ`ውን እቲ ክታበት ውሑስ ሙዃኑ ተራእዩ ኣሎ። እቲ
ክታበት ንናትኩም DNA ኣይቅይሮን ኢዩ።
ከቢድ ናይ ኣለርጂ ምጽራር ታሪኽ እንደተደኣ ሃሊካ፡
ዝተዳኸመ ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ምስዝህልወካ፡ ወይ
ነፍሰ ጾር እንተኾይንኪ ቅድሚ ክታበት ምዉሳድ ምስ
ሓኪም ተዘራረቡ።

ን19ናብZero ብዝበለጸ ንምድጋፍ ሓበሬት ንምርካብ በዚ ኣድራሻ ርኸቡና: info@19tozero.ca
ብዛዕባ’ዚ ክታበት እዋናዊ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብዚ ብጽሑ: canada.ca/covidvaccine
19 TO ZERO ኣንጻር ኮቪድ-19 ንሕበር

| www.19toZERO.ca

