
ናይ COVID-19 ክታበት 

ምውሳድ

ክታበታት ብዘይ ክፍሊት ንዓኹም ይውሃቡ።

ፈደራላዊ መንግስቲ ነቲ ናይ ክታበትኩም ወጻኢ ክሽፍነልኩም እዩ። ወሃብቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ነቲ ክታበት 

ንምሃብ ክፍሊት ከኽፍልኹም ይኽእሉ፡ ግን መድሕን ጥዕና ክሽፍነልኩም ልዑል ተኽእሎ ኣሎ። እንተድኣ ክትከፍሉ 

ዓቕሚ ዘይብልኩም ኮይኑ ወሃብቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎት ነቲ ክፍሊት ክሓድግልኩም እዮም።

ክንደይ ዶዛት ወይ መጠናት መድሃኒት ከም ዘድልየኩም ሕተቱ።

ብመሰረት እቲ ትወስዶ ክታበት፣ ካብ 1 ክሳብ 3 ዓቀናት ከድልየካ ይኽእል እዩ። ብዛዕባ ንስኻን ውሉድካን ክንደይ 

ዓቀን ከምዘድልየኩም ንምፍላት ንናትካ ወሃቢ ጥዕና ኣማኽር። ነቲ ናይ መጀመርያ ተኸታታሊ ክታበት ወይ 

ዝቀደመ መጠናኸሪ ዓቀን ካብ ትወስዱ 2-6 ወርሒ ምስ ትገብሩ ንስኻ ወይ ውሉድካ መጠናኸሪ ምውሳድ 

ከድልየኩም ይኽእል እዩ።

ጎድናዊ ሳዕቤናት ክስምዕኹም ይኽእሉ። 

ከም ካልእ ልሙዳት ክታበታት ድሕሪ ምኽታብኩም፡ ኣብ ቅልጽምኩም ቃንዛ/ስሓ፡ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ፡ ወይ ድኻም 

ክስምዕኹም ይኽእሉ። እዚኦም ምልክታት ናይ እቲ ክታበት ይሰርሕ ምህላዉ እዮም።

ቃልሲ ኣንጻር’ቲ ለበዳ ከቢድ ኮይኑ እዩ ጸኒሑ፡ ሕጂ ግን ካብ 

COVID-19 ዝከላኸሉልና ክታበታት ኣለዉና።

እቶም ክታበታት ውሑሳትን ውጽኢታውያንን እዮም።

እቶም ክታበታት ኮቪድ-19 ኣብ ምክልኻል ውጽኢታውያን እዮም። ኩሎም እቶም ክታበታት ሙሉእ ብሙሉእ 

ተቐባልነት ዝረኸቡ ወይ ብህጹጽ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝተፈቕደሎም እዮም U.S. Food and Drug 

Administration (FDA, ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ሕ.መ.ኣመሪካ) - ማለት FDA ሓደገኛ ናይ ድሕነት 

ስክፍታታት ኣይተረኸቦምን።

ነፍሲ ወከፍ ካብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ሰብ ነዚ ክታበት ክወስዶ ይኽእል።

እቲ ናይ COVID-19 ክታበት ንኹሎም 6 ወርሒ ወይ ልዕሊኡ ዕድሜኦም ሰባት ቅሩብ እዩ። ብጽሑ ናብ 

VaccineLocator.doh.wa.gov ንክትረኽቡን ክትገብሩን ቆጸራ። ብተወሳኺ፡ ክትድውሉ ትኽእሉ ኢኹም ናብ 1-800-

525-0127፡ ብድሕሪኡ # ጽቐጡ። ንኣገልግሎታት ትርጉም፡ ቴሌፎን ምስ ተቐበልኹም ስም ቋንቋኹም ንገሩዎም።

ሕቶታት ኣለውኹም፧ ናብዚ ዝስዕብ ብጽሑ፥ www.CovidVaccineWA.org

ድሕነትኩም ሓልዉ።

ድሕሪ ነቲ ክታበት ምውሳድኩም፡ ማስኬራኹም ግበሩ፡ ሽዱሽተ ጫማ (ክልተ ሜትሮ) ርሓቑ፡ ከምኡ ድማ 

ምትእኽኻብ ሰባት ንእሽቶ ግበርዎ።

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/
https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/VaccineInformation/Tigrinya


እንታይ ክታበት ኣለዉ፧

ኣርባዕተ ዓይነታት ክታበት ተዳልዮም ኣለው - Pfizer፣ Moderna፣ 

Novavax፣ ከምኡውን Johnson & Johnson።

ክልቲኦም ብህጹጽ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕሉ ብ FDA (ምምሕዳር 

ምግብን መድሃኒትን) ፍቓድ ዝተዋህቦም እዮም። ሕክምናዊ 

ክኢላታት ናይቲ Advisory Committee for Immunization 

Practices (ኣማኻሪ ኮሚተ ንዝውተራታት ክታበት) ከምኡ ድማ 

ናይቲ Western States Scientific Safety Review Workgroup 

(ጉጅለ-ዕዮ ገምጋም ስነ-ፍልጠታዊ ድሕነት ምዕራባዊ ክፍላተ-ሃገር) 

እቶም ክታበታት ናይ ድሕነት ደረጃታትና ዝሓለዉ ምዃኖም 

ኣረጋጊጾም።

ናይ COVID-19 ክታበት ክወስድ ዘለዎ መን እዩ፧

ነቲ ክታበት ናይ ምውሳድ ምርጫ ናትኩም እዩ። እንተድኣ 

ክትወስድዎ መሪጽኩም፡ ነቲ ክታበት ዝህበኩም ኣካል እዚ ዝስዕብ 

ክትነግርዎ ኣለኩም፥

• እንተድኣ ከቢድ ናይ ኣለርጂ ወይ ዘይምቅብባል ግብረመልሲ 

ናይ ምሃብ ታሪኽ ኣለኩም ኮይኑ

• እንተድኣ ረስኒ ኣለኩም ኮይኑ

• እንተድኣ ናይ መድመይቲ ሕማም ኣለኩም ወይ መቕጠኒ ደም 

ትወስዱ እንተኾይንኩም

• ናትኩም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ኣብ ዋጋ-ዕዳጋ ዝኣተወ 

እንተኾይኑ ወይ ንናትኩም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ዝጸሉ 

መድሃኒት ትወስዱ እንተሊኹም

• ጥንሲ እንተልዩክን፡ ክትጠንሳ መደብ እንተልዩክን፡ ወይ ተጥብዋ 

እንተሊኽን

• ካልእ ናይ COVID-19 ክታበት ወሲድኩም እንተሊኹም

እንተድኣ ኣቐዲሙ ንዝተዋህበ ናይ COVID-19 ዶዝ ክታበት ወይ 

ንዝኾነ ንጥረ-ነገር ናይቲ ክታበት ከቢድ ናይ ኣለርጂ ወይ 

ዘይምቅብባል ግብረመልሲ ነይርኩም ነቲ ክታበት ክትወስድዎ 

የብልኩምን። 

እቶም ክታበታት እቲ ጡፍ ጥረ-ነገር ፡ ምስ ስብሒ፡ ጨውን፡ 

ሽኮርን ዝሓዘ ኮይኑ ዕላማኡ ነቲ ክታበት ምክልኻልን ኣብ ሰብነት 

ብዝሓሸ ክሰርሕ ንምሕጋዝን እዩ።

ነቲ ክታበት ናይ Pfizer-BioNTech ንምውሳድ ከምኡ ድማ ነቲ ናይ 

Moderna ክታበት ዕድሜኹም እንተውሓደ 6 ወርሑ ክኸውን 

ኣለዎ፣ ኖቫቫክስ ክታበት ንምውሳድ ዕድሜኹም እንተውሓደ 12 

ክኸውን ኣለዎ። ጆንሰን ኤንድ ጆንሰን ንምውሳድ ድማ ዕሚሜኹም 

እንተውሓደ 18 ክኸውን ይግባእ።

እቶም ጎድናዊ ሳዕቤናት እንታይ እዮም፧

ሓደ ወይ ሰለስተ መዓልታት ድሕሪ ነቲ ክታበት ምውሳድኩም

ጎድናዊ ሳዕቤናት ክህልውኹም ልሙድ እዩ። ልሙዳት ጎድናዊ 

ሳዕቤናት ድኻም፡ ቃንዛ ጭዋዳ፡ ቃንዛ ኣብቲ ዝተወጋእክምሉ 

ቅልጽም፡ ረስኒ፡ ሕማም ርእሲ፡ ቃንዛ መላግቦ፡ ቁሪ ቑሪ ምባል፡ 

ዕግርግር ምባል፡ ወይ ተምላስ እዮም። እንተድኣ ምልክታት 

ሕማምኩም ዘይጠፊኦም፡ ምስ ዶክተርኩም ወይ ክሊኒክኩም ርክብ 

ግበሩ።

ካብቲ ናይ ክታበት ቦታ ቅድሚ ምውጻእኩም 15 ክሳብ 30 ደቓይቕ 

ክትጽበዩ ኣለኩም ምእንቲ እቲ ክታበት ዝሃበኩም ኣካል እንተድኣ 

ናይ ኣለርጂ ግብረመልሲ ኣርኢኹም ወይ ካልእ ጎድናዊ ሳዕቤናት 

እንተልዮምኹም ክሕግዘኩም ክኽእል። ኣብ ትጽበይሉ እዋን፡ 

ንዝኾኑ ዘለውኹም ጎድናዊ ሳዕቤናት ንምሕባር ቪ-ሰይፍ ወይ 

ድሕነት ክታበት ክትምዝገቡ ትኽእሉ፥ vsafe.cdc.gov.

ንስኹም ወይ እቲ ክታበት ዝሃበኩም ኣካል ንጎድናዊ ሳዕቤናት ነቲ 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, ስርዓተ 

ምሕባር ኣብ እዋን ከቢድ ናይ ክታበት ሳዕቤን) እውን ምሕባር 

ይክኣል፥ vaers.hhs.gov/reportevent.html.

እንተድኣ ድሕሪ ካብቲ ክሊኒክ ምውጻእኩም ናይ ኣለርጂ 

ግብረመልሲ ኣለኩም ኮይኑ ናብ 911 ደውሉ። ምልክታት ናይ 

ኣለርጂ ግብረመልሲ ነዞም ዝስዕቡ የጠቓልሉ፥ ጸገም ምስትንፋስ፡ 

ሕበጥ ኣብ ገጽኩምን ጎረሮኹምን፡ ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፡ ሕማቕ 

ዕንፍሩር ኣብ መላእ ሰብነትኩም፡ ጽርውሩ ምባል፡ ከምኡ ድማ 

ድኻም።

ድሕሪ ምኽታበይ እንታይ የጋጥም፧

እንድሕር ድኣ ንስኻትኩም ወይ ደቕኹም ናይ ክልተ ወይ ሰለስተ

መጠን ክታበት ወሲድኩም ነታ መድሃኒት ቀጻሊት ንምውሳድ

ቆጸራ ሓዙ። ዝቕጽል ክታበት ንምውሳድ ድሕሪ 3-8 ሰሙን

ምምላስ ከድልየካ እዩ። ንዝያዳ ሓበሬታ፣

doh.wa.gov/covidbooster ብኽብረትኩም ተወከሱ።

ንዝለዓለ ምክልኻል ድሕሪ ምሉእ ክታበት ምውሳድኩም ክሳብ 

ክልተ ሰሙን ይወስድ። ብተወሳኺ፡ ኣበራታዒ ዶዝ 

ንምክልኻልኩም ንምዕቃብ ካብ ክልተ ክሳብ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኣብ 

ዘሎ ግዜ ክትወስዱ ይምከር።

ናይ COVID-19 ክታበት ምውሳድ

እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ፡ ብ 1-800-525-0127 ደውል። ጸማማት ወይ 

ዝጻንዖም ዓማዊል፣ ብኽብረትኩም ብ 711 (Washington Relay) ደውሉ ወይድማ ኢሜይል ግበሩ 

civil.rights@doh.wa.gov።
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https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/vaccine-booster-doses
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