
ላበረከተው መዋጮ ምስግና ይድረሰው TIM 

በፕሮጀክቱ ውስጥ “Leave no one behind” የ 
Sanità di Frontiera ለትርፍ ያልተቋቋመ ኮርፖሬሽን
ቶርጋሚ መዲቹ ደል ሞን 

ወረርሽኙን 
በጋራ እንግታ 

ተጨማሪ ሙረጃዎች ለማግኘት ድህረገጽ ይጎብኙ 

ሁሉንም መረጃዎች ለማገኘት እና የክታበት ቆጠራ ለመያዝ በዚህ ድህረገጽ ይሂዱ
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 

https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home

ለማንኛውም ዝመናዎች ይፈትሹ በ AIFA ድህረገፅ 
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 

Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio 

መካከል በመተባበር የተሰራ



ክትባት እንዴት ነው የሚሰሩት? ከክትባቱ በኋላ ምን ይፈጠራል? 

ከክትባቱ በኋላ ምን መደረግ
አለበት 

መርፌው ከተከተተ በኋላ ወዲያውኑ
ጥበቃው ውጤታማ ነውን?

መከላከያው ክትባቱን ከወሰድን በኋላ
በፍጥነት ውጤታ ይሆናልአይሆንም
ውጤታማ የሚሆንበት ጊዜ
ሁለተኛው ዶዝ በተወሰደ በሁለት
ሳምንት ውስጥ ነው(ክትባቱ
የሚወሰደው በሁለት ዶዝ ነው) 

እንዴት ነው የሚሰሩት? 
የኮቪድ-19 ክትባቶች የተፈጥሮ
መከላከያ ስርዓታችን ቫይረሱን
እንዲያውቀው እና እንዲሁም
ኮቪድ-19 የሚያስከትለውን ቫይረስ
ለማገድ እና በሰውነታችን ውስጥ
ራሱን እንዳያባዛ ለመከላከል
ያግዛሉ። 
የክትባቶቹ አስተዋጽኦ ሰውነታችን
የኮቪድ 19 አንቲቦዲ እንዲያመነጭ
እና ይህንን ትውስታውን በተቻለ
መጠን ለረጅም ጊዜ ይዞ እንዲቀጥል
ማስቻል ነው። 
አብዛኞቹ ክትባቶች የሚሰጡት
በ2ዶዝ ሲሆን በሁለቱ ዶዞች
መካከል በርካታ ሳምንታት ክፍተት
ይኖራል፡: ስለዚህ የመከላከል አቅሙ
ስኬታማ እንዲሆን ሁለቱንም ዶዞች
መውሰድ አስፈላጊ ነው!

ከክትባቱ በኋላ ወዲያውኑ ለ
ማነኛውንም ፈጣን ምላሾት
ለማጣራት ከ 15-30 ደቂቃዎች
እንድንጠብቅ እንጠየቃለን::
በሚቀጥሉት የጎንዮሽ ጉዳት መኖሩ
የተለመደ ነው ይኸውም የሆነበት
ምክንያት የሰውነታችን መከላከያ
ስርዓት እየተነቃቃ ማለት ነው። 
አብዛኞቹ የጎንዮሽ ጉዳቶች አነስተኛ
እና በአንድ እና ሁለት ቀናቶች
ውስጥ የሚጠፉ ናቸው፡ መቅላት
እና ወይም መርፌው በተወጋበት
አካባቢ የሕመም ስሜት፣ መድከም፣
የራስ ምታት፣ የጡንቻ ህመም እና
ትኩሳት ሊፈጠሩ ይችላሉ።
እነዚህም ስሚቶች ከ 3 ቀናት በላይ
ከቆዩ ወይ ካልተጠበቁ የጎንዮሽ
ጉዳቶች ካሉዋት
ምን ማድረግ አለብን- ወደ ፋሚሊ
ሀኪም ወይም ወደ ASL በዚህ ቁጥር
መደወል +393510221390 በመዲቺ
ደል ምንዶ የሚተዳደር ነው
Medici del Mondo 

በዚህ ጊዜ 112 ይደውሉ አለበለዚያ
ወደ ድንገተኛ ክፍል መሄድ አለብን።

የተከተቡ ሰዎች ጋር የሚገናኙ ሰዎች
የኮቪድ-19 መከላከያመንገዶችን
በአግባቡ መተግበር አለባቸው፡ የአፍ
እና አፍንጫ መሸፈኛ በአግባቡ
ማጥለቅ፣ የእርስ በእርስ አካላዊ
ርቀትን 1 ሜትር መጠበቅ እና
ከህዝብ ክምችት መራቅ
ያስፈልጋል፡፡

ክትባት ክትባቶች ያሏችሁን የተፈጥሮ
መከላከያዎች የሚያጠናክሩ ሲሆን
በተጨማሪም ሰውነትዎ ቫይረሱን
እንዲዋጋ ያስችለዋል። 
በአሁኑ ጊዜ በአውሮፓ ፈቃድ ያገኙ
በርካታ ክትባት አይነቶች አሉ፡
(ሌሎች በመምጣት ላይ የሚገኙም
አሉ) በተለያየ መንገድ ቢተገብሩም
ሁሉም እርስዎን ለመጠበቅ ያግዛሉ!

ክትባቶች፡ 
l ወጤታማነታቸው፡ የሳይንስ
ምርምሮች እንደሚያሳዩትፀረ የኮቪድ
19 ክትባቶች የኢንፈክሽን ዓይኖቶች
ላለመፍጠር ከበሽታው ለመከላከል
እና በበሽታው  ከመያዝ  ለማዳን
በጣም ውጤታማ ናቸው፡፡ 
l ፍርይ፡ ነው በነፃ ይሰጣሉ
ለሁሉመ ክትባቶችን የማግኘት
መብታችን ነው!
l አስገዳጅ አይደሉም፡ ሆኖም
የማህበረሰቡን አብላጫውን
ለመከላከል አስፈላጊ ናቸው፡፡

የዚህን ወረርሽኝ ሂደት ለመቀየር አስፈላጊውን ዘዴዎች መጠቀም
ይኖርብናል፡፡
l የግል ንጽህና መጠበቅ እና የባህሪ ለውጥ ማምጣት፡ የአፍ እና የአፍንጫ
መሸፈኛ አጠቃቀም ማስተካከል፣ መደበኛ የእጅ ንጽህና መጠበቅ
እንዲሁም ቢያንስ 1 ሜትር ማህበራዊ ርቀትን መጠበቅ 
l ክትባት 

ይበልጥ ጠቃሚ መረጃዎች 

ክትባቱ ለሁሉም ሰው ተደራሽ
ነውን? 
አዎ በላዚዮ ክልል ውስጥ ለሚኖሩ
ሰዎች ለሁሉም የሚሰጥ ነው፡
በመጀመርያ አረጋዊያን እና ሌሎች
በሽታውን ሊያባብሱ ለሚችሉ
ህመሞች ላለባቸው ሰዎችና
ከሚሰሩት ሥራ ቫይሩስ ተጋላጭ
የሆኑበቅድሚያ ይሰጣል፡፡
የሚከተቡት ሁሉ ጣሊያናዊ ብቻ
ናቸው? 
ሁሉም በጣሊያን ግዛት ውስጥ
የሚኖሩ ሰዎች ሁሉ ይከተባሉ፡
የመኖሪያ ፈቃድ ያላቸውም ሆነ
የሌላቸው ቋሚ ነዋሪዎችም ሆኑ
ቋሚ ያልሆኑ ነዋሪዎች በሙሉ
ይከተባሉ፡
ቀድሞውኑ ኮቪድ-19 ከነበረብዎ
መከተብ ይችላሉ። ሆኖም ካገገሙ
በኋላ ቢያንስ ለ3 ወራት መቆየት
ይኖርብዎታል።
እርጉዝ ከሆኑ ወይም ጡት
የሚያጠቡ ከሆነ ስለክትባቱ ሁኔታ
ለማወቅ ከጤና እንክብካቤ ባለሙያ
ጋር ይመካከሩ።
ክትባቱን ለማግኘት ችግር
ካጋጠመዎች ሐኪምዎን ወይም
አምቡላቶርዮ STP/ENI ክሊኒክ
ወይም እንደሚረዳዎት የሚያውቁት
ማህበር ይጠይቁ 

ወረርሽኙን በጋራ እንግታ 

l

l

l

l


