
ሓጺር ሓበሬታ ክታበታት ኮቪድ-19
ክሊኒካውያን ፈተነታት ኩሎም እቶም ቅሩባት ክታበታት ኣብ ምክልኻል ኮቪድ-19 ኣመና ጽቡቕ ከምዝሰርሑ የርእዩ። 

Johnson & Johnson
Adenovirus (viral vector) ክታበት

Pfizer – BioNTech Moderna
ክልቲኣቶም ማለት እውን Pfizer ከምኡ`ውን Moderna ክታበታት ናይ mRNA ክታበታት እዮም

Novavax
ክታበታት ንኡስ ክፍሊ ፕሮቲን

ነቶም መባእታውያን ተኸታተልቲ ክታበታት ክንደይ 

ዓቐን (ዶዝ) የድልየኒ?

ነቶም መባእታውያን ተኸታተልቲ ክታበታትካ ምስ 

ወዳእካ ድሕሪ 2 ሰሙን ሙሉእ ንሙሉእ ውሕስናኻ 

ዝተሓለወ እዩ።

ንመብዛሕቲኦም 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት 

-

1 ዓቐን (ዶዝ)

ነቶም ካብ 6 አዋርሕ - 4 ዓመት ዝኾኖም ሰባት- 3 ዓቐን(ዶዝ)፣ 

3 ሰሙን ድሕሪ እቲ 1ይ፣ 8 ሰሙን ድሕሪ እቲ 2ይ 

እቲ ሳልሳይ ዶዝ ባይቫለንት እዩ።

ንመብዛሕቲኦም 6 አዋርሕን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም 

ሰባት- 2 ዓቐን(ዶዝ)፣ ናይ 4-8 ሰሙን ፍልልይ ክግበሮ 

ይግባእ

ንመብዛሕቲኦም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም 

ሰባት- 2 ዓቐን(ዶዝ)፣ ናይ 3-8 ሰሙን ፍልልይ ክግበሮ 

ይግባእ

ንመብዛሕቲኦም 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም ሰባት-2 

ዓቐን(ዶዝ)፣ ናይ 3-8 ሰሙን ፍልልይ ክግበሮ ይግባእ

ነቶም ዕድመኦም 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም 

ሰባት እሞ immunocompromise (ናይ ሰብነት ሕማም 

ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምጉዳል) ጸገም ዘለዎም ሰባት - 2 

ዓቐን (ዶዝ)፣ 1 ዓቐን Johnson & Johnson፣ 4 ሰሙን 

ድሕሪ ምውሳድ እቲ ቀዳማይ ዓቐን ድማ 1 ዓቐን (ዶዝ) 

ናይ mRNA ክትባት።

ነቶም ዕድመኦም 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም ሰባት እሞ 

immunocompromise (ናይ ሰብነት ሕማም ናይ ምክልኻል 

ዓቕሚ ምጉዳል) ጸገም ዘለዎም ሰባት - እቲ 2ይ ዓቐን ቀዳማይ 

ዓቐን ምስ ተወሰደ ድሕሪ 3 ሰሙን፣ 3ይ ዓቐን እንተነኣሰ እቲ 

ካልኣይ ዓቐን ምስ ተወሰደ ድሕሪ 4 ሰሙን።

ነቶም ዕድመኦም 6 ወርሕን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም 

ሰባት እሞ immunocompromise (ናይ ሰብነት ሕማም 

ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምጉዳል) ጸገም ዘለዎም ሰባት - 3 

ዓቐን(ዶዝ)፣ 2ይ ዓቐን ቀዳማይ ዓቐን ምስ ተወሰደ 

ድሕሪ 4 ሰሙን፣ 3ይ ዓቐን እንተነኣሰ እቲ ካልኣይ ዓቐን 

ምስ ተወሰደ ድሕሪ 4 ሰሙን።

ነቶም ዕድመኦም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኖም 

ሰባት እሞ immunocompromise (ናይ ሰብነት ሕማም 

ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ምጉዳል) ጸገም ዘለዎም ሰባት - 2 

ዓቐን (ዶዝ)፣ ካልኣይ ዓቐን (ዶዝ) እቲ ቀዳማይ ምስ 

ተወሰደ ድሕሪ 3 ሰሙን

ነዚ ክታበት ንክወስድ ዕድመይ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ? 18 ዓመት ወይ ልዕሊኡ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ወይ ልዕሊኡ ናይ 6 ኣዋርሕ ዕድመ ወይ ልዕሊኡ 12 ዓመት ወይ ልዕሊኡ

መዓስ እዬ ነቲ ኣበራታታዒ ዓቐን (ዶዝ) ክወስድ ዘለኒ? 2 ኣዋርሕ ድሕሪ እቲ ዝተምሓየሸ mRNA ቡስተር 

ምውሳድካ - ዕድሚኦም 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን 

ዝኾኑ ሰባት*

2 ኣዋርሕ ድሕሪ እቲ ዝተምሓየሸ mRNA ቡስተር ምውሳድካ -
ዕድሚኦም 5 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ ሰባት*

ናይ መወዳእታ መድሃኒትካ ንእተመሓየሸ mRNA ቡስተር

ድሕሪ 2 ኣዋርሕ - 6 ኣዋርሕ ከምኡዉን ካብኡ ንላዕሊ*
2 ኣዋርሕ ድሕሪ እቲ ዝተምሓየሸ mRNA ቡስተር 

ምውሳድካ - ዕድሚኦም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን 

ዝኾኑ ሰባት*

ኣየናይ መበረታትዒ እዩ ንዓይ ዝፍቀደለይ? ዕድሚኡ 18 ን ልዕሊኡን ዝኾነ ዝኾነይኹን ሰብ

ዝተሓደሰ Pfizer ወይ ከኣ Moderna ዝተብሃለ

መጠናኸሪ ንኽጥቀም ብቑዕ እዩ*

ዝኾነ ሰብ ልዕሊ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም Pfizer ከም መባእታዊ

ተኸታተሊ መድሃኒቶም ዝወሰዱ እተማሓየሸ ቡስተር ናይ Pfizer 
ንኽወስዱ ብቑዓት እዮም

ዝኾነ ሰብ ካብ 6 ኣዋርሕ - 4 ዓመት ዝዕድሚኦም

Moderna ከም መባእታዊ ተኸታተሊ መድሃኒቶም

ዝወሰዱ እተማሓየሸ ቡስተር Moderna ንኽወስዱ

ብቑዓት እዮም

ዕድሚኡ 12 ን ልዕሊኡን ዝኾነ ዝኾነይኹን ሰብ 

ዝተሓደሰ Pfizer ወይ ከኣ Moderna ዝተብሃለ 

መጠናኸሪ ንኽጥቀም ብቑዕ እዩ*

ዕድሚኡ 6 ን ልዕሊኡን ዝኾነ ዝኾነይኹን ሰብ ዝተሓደሰ Pfizer 
ወይ ከኣ Moderna ዝተብሃለ መጠናኸሪ ንኽጥቀም ብቑዕ እዩ* ዕድሚኡ 5 ን ልዕሊኡን ዝኾነ ዝኾነይኹን ሰብ ዝተሓደሰ

Pfizer ወይ ከኣ Moderna ዝተብሃለ መጠናኸሪ

ንኽጥቀም ብቑዕ እዩ*

*ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት 18 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዘለዉ ገለ ሰባት ነቲ ቀዳማይ ተኸታታሊ ክታበት ድሕሪ ምዉድኦም ድሕሪ 6 ኣዋርሕ ኖቫቫክስ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም ። ንዝያዳ ሓበሬታ:-doh.wa.gov/covidbooster ተወከሱ።

https://doh.wa.gov/ti/emergencies-covid-19-vaccine-information/ketaabate-aabaretaai-dozaate
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711 (Washington Relay) ደውሉ ወይ ድማ ናብ civil.rights@doh.wa.gov ኢሜይል ስደዱ።

Johnson & Johnson Pfizer – BioNTech Moderna Novavax

ኣብቶም ክሊኒካዊ ፈተነታት ኣድማዕነት 

ናይቲ ክታበት ከመይ ኔሩ?

74% ምክልኻል ኣንጻር ዝኾነ ሕማም

85% ምክልኻል ኣንጻር ከቢድ ሕማም

100% ምክልኻል ኣንጻር ኣብ ሆስፒታል 

ምድቃስን ሞትን

95% ምክልኻል ኣንጻር ዝኾነ ሕማም

100% ምክልኻል ኣንጻር ሞት

94% ምክልኻል ኣንጻር ዝኾነ ሕማም

100% ምክልኻል ኣንጻር ሞት

90% ምክልኻል ኣንጻር ዝኾነ ሕማም

100% ምክልኻል ኣንጻር ሞት

እንታይ እንታይ ኢዮም እቶም መቃምምቲ? እቲ ክታበት ንጡፍ መቃምምቲ ናይ 

ኣዴኖቫይረስ ምስ ስብሒ፡ ጨዋት 

ከምኡ`ውን ሽኮራት ዘጠቓለለ እዩ። 

እቲ ክታበት ንጡፍ መቃምምቲ ናይ 

ተለኣኣኺ ኣር.ኤን.ኤይ (mRNA) ምስ 

ስብሒ፡ ጨዋት ከምኡ`ውን ሽኮራት 

ዘጠቓለለ እዩ። 

እቲ ክታበት ንጡፍ መቃምምቲ ናይ 

ተለኣኣኺ ኣር.ኤን.ኤይ (mRNA) ምስ 

ስብሒ፡ ጨዋት ከምኡ`ውን ሽኮራት 

ዘጠቓለለ እዩ። 

እቲ ክታበት ንቑሕ ባእታ spike 

glycoprotein፣ ምስ ስብሒ፣ ጨውን 

ሽኮርን ዝሓዘ እዩ። 

ኣብ'ተን ዝተኻየዳ ክሊኒካዊ ፈተነታት መን 

እዩ ተሳቲፉ?

• 3.3% ኤስያውያን

• 9.5% ህንዳውያን ኣሜርካውያን ወይ 

ደቀባት ኣላስካ

• 19.4% ጸለምቲ/ኣፍሪቃ ኣሜርካውያን

• 45% ሂሳጳንያውያን/ላቲንክስ

• 0.2% ደቀባት ሃዋይ ወይ ካልኦት 

ደሴታት ፓስፊክ

• 5.6% ዝተፈላለዩ ዓሌታት

• 59% ጸዓዱ

41% ዓለምለኻዊ ተሳተፍቲ ክሊኒካዊ ፈተነ 

ሓደ ወይ ልዕሊኡ ሕዱር ሕማም ኔርዎም 

ኢዩ

• 4% ኤስያውያን

• 0.6% ህንዳውያን ኣሜርካውያን ወይ 

ደቀባት ኣላስካ

• 10% ጸለምቲ/ኣፍሪቃ ኣሜርካውያን

• 26% ሂሳጳንያውያን/ላቲንክስ

• 0.2% ደቀባት ሃዋይ ወይ ካልኦት 

ደሴታት ፓስፊክ

• 3% ዝተፈላለዩ ዓሌታት

• 82% ጸዓዱ

46.2% ዓለምለኻዊ ተሳተፍቲ ሕዱር 

ሕማም ኔርዎም ኢዩ። 34.8% ካብ 

ተሳተፍቲ ልዕሊ ዓቐን ክብደት ዘለዎም 

ኢዮም ኔሮም። 

• 5% ኤስያውያን

• 1% ህንዳውያን ኣሜርካውያን ወይ 

ደቀባት ኣላስካ

• 10% ጸለምቲ/ኣፍሪቃ ኣሜርካውያን

• 20% ሂሳጳንያውያን/ላቲንክስ

• 0.2% ደቀባት ሃዋይ ወይ ካልኦት 

ደሴታት ፓስፊክ

• 2.1% “ካብ ካልእ መበቆሎም”

• 79% ጸዓዱ

22% ዓለምለኻዊ ተሳተፍቲ ሓደ ናይ ልዑል 

ስግኣት ዘለዎ ሕማም ኔርዎም ከምኡ`ውን 

4% ክልተ ወይ ልዕሊኡ ናይ ልዑል ስግኣት 

ሕማም ኔርዎም።

• 75% ጸዓዱ

• 12% ጸለምቲ/ኣፍሪቃ ኣሜርካውያን

• 7% ህንዳውያን ኣሜርካውያን ወይ 

ደቀባት ኣላስካ

• 22% ሂሳጳንያውያን/ላቲንክስ

እቶም 95% ዝኾኑ ናይ እቲ ፈተነ ተሳተፍቲ 

ልዑል ሓደጋ ከብጽሖም ዝኽእሉ ነይሮም-

ወይ >65 ዓመት ዝኾኖም እሞ ልዕሊ ክልተ 

ሕማማት ዝሓመሙ ወይ ኣብ ን ኮቪድ-19 

ብተደጋጋሚ ኣብ ከቃልዑዎም ዝኽእሉ 

ኩነታት ውሽጢ ወይ ኣብ ብዙሕ ቁጽሪ 

ሰባት ዘለዉዎም ቦታታት ኮይኖም ዝነብሩ 

ወይ ዝሰርሑ እዮም ኔሮም

mailto:civil.rights@doh.wa.gov
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