
ነዚተላባዒ 
ሕማም ብሓባር
ደው ነብሎ! 

ብጣዕሚ ነመሰገን ብዝገበርዎ ወፈያ TIM 

መስ ኣሰናዳኣቲ ፕሮጀክት “Leave no one behind” ናይ
di Sanità di Frontiera Onlus
ትርጉም  በመንገዲ Medici del Mondo

ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ በዚ መርበብ ንጠቐም። 

ሓበሬታ ንምርካብ ከምኡ'ውን ቆጸራ ን ምውሳድ እብዚ ወብሳይት ናይ ላዝዮ Lazio
ንጠቐም 
www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19 

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

ኑጾር ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ ኢንተርነት ነ መርበብ ሓበረታ AIFA ትወክስ 
www.aifa.gov.it/domande-e-risposte-su-vaccini-covid-19 

Facebook: Salute Lazio
Twitter: @SaluteLazio
Instagram: salutelazio 

ብምትሕብባር ምስ 



ክታበት ከመይ ይሰርሕ እዚ ክታበት? ድሕሪ ክታበት እንታይ'ዩ ዘጋጥም? 

ኢንታይ ኽገበር ይኽኣል ደሕሪ
ኸታብት 

እዚ ክታበት ምስ ተከተብና
ውጽኢታዊ ድዩ? 

ኣይፋል። ምሉእ ብምሉእ
ውጺኢታውነት ድሕሪ እቲ 2ይ
ክታበት ዶዝ ምስ ወስድካ ድሕሪ 2
ሰሙን እዮ። 

ከመይ ይሰርሕ እዚ ክታበት? 
ክታበት ኮቪድ-19 ንስርዓት
ምክልኻል ኮቪድ-19 ዘስዕብ ክፋል
ቫይረስ ኣብ ሰብነትና ከይባዛሕ
ይከላኸል።
ክታበት ኣብ ሰብነትና ዘምጽኦ
ሐገዛት ንንውሕ ዝበለ ግዜ ጸረ
ኮቪድ-19 ኮይኑ ይከላኸልና። 
መብዛሕትኦም ክታበታት ) ኣብ 2
ዝተፈላለዩ ግዜ ናይ ሰሙናት
ፍልልይ ዝኽተቡ ኮይኖም፡ ምሉእ
ብምሉእ  ምእንታን ክሰርሑ
ንኽልቲኡ ክታበት ምኽታብ ኣገዳሲ
እዮ። 

ምስ ተከተ ብካ ካብ 15 ወይ 30
ደቂቅ ክንጽበ ንሕተት ድሕሪ እቲ
ክታበት ጓድናዊ ሳዕቤን ክህሉ ንቡር
እዩ፡ ሰብነትና ነቲ ልሙድ ዝኾነ
ጓዳኢ ሳዕቤናት ይላመዶ ኣሎ ማለት
እዩ። 
l ኣብ ከባቢ መርፍእ ትውጋእካሉ
ምቅያሕን ቓንዛን ከም'ውን ዲኻም
ሕማም ርእሲን ቓንዛ ጭዋዳታት
ረስኒ ክስመዓካ ይኽእል እዩ፡ እዚ
ግን ድሕሪ 1 ወይ 2 መዓልቲ
ይጠፍእ።
l እዚ ምልክታት ልዕሊ 3 መዓልቲ
እንተ ቐጺሉ ናብ ናይ ፋሚሊ
ሐኪምካ ደውል ወይ ከአ በዚ ቁጽሪ
ናይ ASL +393510221390 ብ
Medici del Mondo ዝማሐደር
ደውል::

እንተ በርቲዕካ 112 ደውል ወይ ከአ
አብቲ ናይ ሁጹጽ ሕክምና Pronto
Sccorso ኪድ 

ዝተኸትበ ሰብ ነቲ ጸረ ኮቪድ-19
መከላኸሊ ስጉምትታት ብቐጻሊ
ከማልእ ኣለዋ። ንኣፍን ኣፍንጫን
ዝሽፍን ማስኬራ ግበር፡ እንተዋሓደ 1
ሜትሮ ርሕቐት ሓሉ፡ ካብ ብዙሕ
ሰብ ዝርከቦ ቦታ ረሓቕ። 

እዚ ክታበት ነቲ ናይ ተፈጥሮ
መከላኸሊ ዐቅምንና የሕይሎ
ብተወሳኪ ከአ ሰብነትና ነቲ ቫይረስ
ንኽቃለስ የባራትዖ። 
ኣብዚ እዋን'ዚ ኣብ ኤውሮጳ
ዝተፈላለዮ ዓይነታት ክታበት
ተፈቒዶም ኣለዉ፡ ተወሰኽቲ ድማ
ኣብ መስርሕ ኣለዉ። ዋላ'ውን
ዝተፈላለዪ እንተዃኑ ኩሎም ናይ
ምክልካል ሓገዝ ይህቡ። 
I vaccini sono
እዞም ክታበት 
l ውጽኢታዊ እዩ: ተመራመቲ ኣብ
ውጽኢቶም ከም ዝሕብርዋ
ውጽኢታዊ እዩ ክታበት ኮቪድ-19
ረኽሲ ከይመጸና ይካላከለልና
l ብነጻ ይዋሃብ: ን ኩሉ ብነጻ
ይዋሃብ ናይ ኩልና መብቲ እዩ::
l ክትባት ግዴታ እኳ እንተዘይኮነ
ንከባቢኻ ንምውሓስ ክትክተቦ ዘለካ
ሰብኣዊ ሓላፍነት እዩ። 

ጠባያትምቕይያር ናይዚ ተላባዒሕማምንምክልኻል
lቅኑዕ ኣገባብ ናይማስክ ስሩዕ ናይ ኣእዳውጽርየትን ናይሓደሜትሮ
ርሕቀትን ምሕላው
l ክታበት

ኣገዳሲ ሓበሬታ 

እዚ ክታበት ንኹሉ ሰብ ክፉት ድዮ? 
እወ። ኣብ ዞባ ላዝዮ ዝነብሩ ሰባት
ንኹሎም ፍቑድ እዩ። በቶም
ብዕድመ ዝደፍኡ ፡ ውሽጣዊ ሕማም
ዘለዋም፡ ብስራሕ ዝግደዱ ሰባት እዩ
ጀሚሩ። 
ዜጋታት ጥልያን ጥራይ ድዮም
ዝኽተቡ? 
ንኩሎም ሰባት ኣብ ሃገር ጥልያን
ተቀመጥቲ ክክተቡ ይግበኦም እዮ።
መንበሪ ፍቕድ ይሓልኻ ኣይሓልኻ
ንዓኻ እውን ይግባኣካ እዩ። 
ብኾቪድ-19 ተለኺፍካ እንተነበርካ፡
ክታበት ክትረክብ ግን ይፍቀደልካ
እዮ፡ እንተዃነ ግን ድሕሪ ሰለስተ
ወርሒኢዃ ክትክተብ ትክእል። 
ነብሲጾር ወይ ተጥቡቢ እንቶኾንኪ
ብዛዕባ ክትባት ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና
ተዛራረቢ 
እዚ ክታበት ናይ ምርካብ ጸገም
እንተሓልዮካ ንሓኪምካ ወይ' ከኣ
ናይ STP/ENI ክልኒክ ወይ
ንትፈልጦም ሓገዝ ዝህቡ ማሕበራት
ሐበሬታ ሕተት

ነዚተላባዒ ሕማም ብሓባር ደው ነብሎ! 
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