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እንድሕር ካብዞም ኣብ ላዕሊ ተጠቒሶም ዘለዉ 
ምልክታት ሕማም ኣለውኹም ከምኡ`ውን 
ኮቪድ-19 ኣለኒ ኢልኩም ትሓስቡ 
እንተኾይንኩም፡ ተወከሱ ሕክምናዊ ምኽሪ። ናይ 
ኮቪድ-19 መርመራ የድልየኩም ክኾውን ይኽእል 
ኢዩ።

እቶም መልሰ-ግብሪ ተግባር ክታበት 
ክጠፍኡ ኣለዎም ድሕሪ ሓደ ወይ ክልተ 
መዓልታት። እንድሕር ኣዚኹም 
ሓሚምኩም፡ ሕክምናዊ ምኽሪ ምርካብ 
ኣብ ግምት የእትውዎ።

እቶም መልሰ-ግብሪ ተግባር ክታበት
ዝመሳሰሉ ምስ
ምልክታት ሕማም ኮቪድ-19፥

መልሰ-ግብሪ ተግባር ክታበት
ዘይመጹ ምስ
ሕማም ኮቪድ-19፥

ምቑሳል፡
ምቕያሕ ወይ
ምሕባጥ ኣብ
ቦታ መውጋእቲ ብመርፍእ

እንድሕር ሓደ ካብዞም መልሰ-ግብሪ ተግባር 
ካብ ልሙዳት ንጥፈታት (ላቺ ናይ ጫማ 
ምእሳር፡ ታይፕ ምግባር…ወዘተ) ካብ 
ምግባር ከም እትሰናኸሉ ጌርኩም፡ ተወከሱ 
ሕክምናዊ ምኽሪ።

ኮቪድ-19 ዲዩ ዋላስ መልሰ-ግብሪ ተግባር ክታበት?

ክታበት ኮቪድ-19 ኣየስዕብን ኢዩ ሕማም ኮቪድ-19።
ክታበት ኮቪድ-19 ኣየስዕብን ኢዩ ኣወንታዊ ውጽኢት ናይ ኮቪድ-19 መርመራ PCR።

እንድሕር ኣወንታዊ ውጽኢት ኮቪድ-19 ኣመዝጊብኩም፡ ተኸተሉ ነቲ መምርሒ ምግላል ዝርከብ ኣብ፡ COVIDvaccineWA.org

ኮቪድ-19 ብሰፊሕ ተዘርጊሑ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን። ምኽንያቱ እቲ ክታበት ምሉእ ብምሉእ ውጽኢታዊ ስለዘይኮነ ክሳብ 2 ሰሙናት ዝሓልፉ ድሕሪ 
እታ ካልአይቲ ዓቐን (ዶዝ) ምውሳድኩም፡ ስለዚ ቅድሚ`ቲ ግዜ እንድሕር ተቓሊዕኩም ኮቪድ-19 ክሕዘኩም ይኽእል ኢዩ ዋላ ሓደ ወይ ክልተ ዓቐን 
(ዶዝ) ወሲድኩም ንበሩ። ድሕሪ ምኽታብኩም እንድሕር ተጸሊእኩም፡ እቲ ቻርት ይሕግዘኩም ኣብ ምፍላጥ እንድሕር መልሰ-ተግባር ሃልዪኩም ነቲ 
ክታበት ወይ እንድሕር ኮቪድ-19 ኣለኩም።

ሓፈሻዊ መምርሒ ንሰባት ብዛዕባ ኣወሳስዳ እቲ ክታበት፡ እንድሕር ረስኒ ኣለኩም (ዓቐን ሙቐት ልዕሊ 100.5 ዲግሪ ፋራናይት) ኣብ ውሽጢ 72 
ሰዓታት ድሕሪ ምኽታብኩም፡ ኣብ ገዛ ጽንሑ። ኣብ ውሽጢ 48 ሰዓታት እንድሕር ረስንኹም ከይዱ ከምኡ`ውን ካልኦት ምልክታት/ምልክታት 
ሕማም ኮቪድ-19 እንተዘይብልኩም፡ ናብ ስራሕ ክትምለሱ ትኽእሉ ኢኹም። ድሕሪ 48 ሰዓታት እንድሕር ጌና ረስኒ ኣለኩም ወይ ካልኦት ምልክታት 
ሕማም ኣለውኹም ሕማም ኮቪድ-19 ክኾውን ይኽእል ኢዩ፡ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ክትቅጽሉ ኣለኩም ከምኡ`ውን መርመራ ኮቪድ-19 ክትገብሩ 
ኣለኩም።

DOH 820-124  April 2021 Tigrinya
እዚ ሰነድ ብኻልእ መልክዕ ክትሓትት እንተደሊኻ፡ ብ 1-800-525-0127 ደውል።
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