
ዘይተድልየ(ዩ) ግብረመልሲታት/ቊጥዐ-ኣካል 
ናይቲ ክታበት ምስ ዘጋጥም እንታይ ክገብር 
ይግብኣኒ? 

›     እቲ ክታበት ከም ኲሉ መድሃኒት ዘይተደልየ ግብረመልሲ ወይ 
ቊጥዐ-ኣካል ከስዕብ ይኽእል እዩ።

›     እቶም መብዛሕትኡ ዝረኣዩ ዘይተደልዩ ግብረመልሲታት 
እዞም ዝስዕቡ እዮም፣ ቃንዛ ኣብታ ክታበት ዝተወጋእናላ፣ 
ድኻም፣ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ጭዋዳታት፣ ገብገብ ምባል፣ ናይ 
መራኽቢታት/መተዓጻጸፊታት ከምኡውን ረስኒ እዮም።

›     እንተደኣ ሓደ ካብዘን ተጠቒሳ(ሰን ዘለዋ ሓደ ወይ ዝበዝሕ 
ካብዘን ዘይድሊ ጓል-ሳዕቤን ምልክታት ምስ ዝህልወኩም 
ምስ ሓኪምኩም ወይ ናይ ፋርማቻ ሰራሕተኛ ተወከሱ። እዚ 
ሓበሬታ እዚ ንዝኾነ ይኹን ምስ ክታበትኩም ዝተተሓሓዘ 
ዘይድሊ ጓል-ሳዕቤን/ምልክታት ምስ ዝህልወኩም ውን ምስ 

ሓኪምኩም ወይ ናይ ፋርማቻ ሰራሕተኛ ተወከሱ። 
ብተወሳኺ በቲ ናይ ሃገራዊ መሓበሪ መስመር 
ክትሕብሩ ትኽእሉ፣  https://gd.lu/3DL2gh

›     ብዛዕባ እታ ክታበታ ዝምልከት ሓበሬታታት ኣብዚ ዌብ ሳይት 
covidvaccination.lu ኣብቲ ኢንፎቫክስ/InfoVAXX ዝብል 
ክፋል ተወከሱ።

TIG

ነቲ ልሙድ ጠባያትኩም ኣይትቐይሩ፣
ነቶም ደረትቲ ንጥፈታት (ኢድ ምሕጻብ፣ 
ማስክ ምውዳይ) ለበዳ ኮረና ምቕጻል።  

ድሕሪ ክታበት ምኽታበይ  
እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ?

›     ካብቲ ዓይነት ክታበት መሰረት ብምግባር፣ 2 ግዜ ምኽታብ 
ከድሊ ይኽእል እዩ፣ ኣብቲ ናይ መኽተቢ ማእከል፣ ንካልኣይቲ 
ክታበት ቆጸራ ዘለኩምን ዘይብልኩምን ምዃኑ ኣረጋግጹ። 
ልዑል ንጥፈት ናይቲ ክታበት ንምርግጋጽ፣እቲ መንጎ ክልተ 
ክታበት ዘሎ ግዜ፣ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ

›     እቲ ብያን (ኢሙኒቲ) ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ሰሙን ድሕሪ 
ምሉእ ክታበት ዘሎ ግዜ እዩ ዝመጽእ። ስለዚ ብኡብኡ ናብ 
ኮቪድ-19 ተበይንኩም ማለት ኣይኮነን !

›     ኣብቶም ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰባት ኮቪድ-19 
ከተልግቡሎም ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ደረትቲ ንጥፈታት 
(ኢድ ምሕጻብ፣ ማስክ ምውዳይ) ለበዳ ኮረና ምቕጻል።

›     ኣብ ናይ ብሰፊሕ ናይ ሓፋሽ ምርመራ (ላርጅ ስኬል ቴስት) 
ናይ ኮቪድ፣ ዋላውን ተኸቲብኩም ክነስኹም ኣብቲ ምርመራ 
ምስታፍኩም ቀጽሉ።

ሓበሬታታት 
ብዛዕባ ርግኣት-ደም 
(ትሮምቦስ)
እዘን ክልተ ክታበታት ቫክስዘቭርያ 
ወይ ጃንሰን (ጆንሶን ን ጆንሶን) ናይ 
ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ናይ ርግኣት-ደም 
(ትሮምቦስ) የስዕባ እየን

እዚ ምልክታት ምስ ዝዕዘብ እንታይ 
ክገብር ኣሎኒ ?

ኣብተን ድሕሪ ክታበት ምውጋእኩም 
ዘለዋ ሰሙናት ካብዘን ተጠቂሰን ዘለዋ 
ምልክታት ርግኣት-ደም ሓደ ምልክት 
ምስ ዝርኣየኩም ብዝቐልጠፈ/ብህጹጽ 
ናብ ሓኪም ክትከዱ ኣለኩም። ነቲ ናይ 
ስድራቤት ሓኪምኩም ውን ተወከስዎ። 
ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሓለዋ ዘሎ ሓኪም 
እውን ክትከዱ ትኽእሉ።  

ኢመር ንሲ ምስ ዘጋጥም 112 ደውሉ። 

ነቶም ዘይተደልዩ ጓል ሳዕቤን በቲ ናይ 
ሃገራዊ መሓበሪ መስመር 
ምሕባር ክትሕብሩ ትኽእሉ፣  
https://gd.lu/3DL2gh

ገለ ካብቶም ቫክስዘቭርያ ወይ ጃንሰን 
ዝተኸተቡ ሰባት ዘይልሙድ ዕንኳር ደም 
ምስ ውሑድ ትሕዝቶ ናይ ፕላኬት (ኣብ ደም 
ዝርከቡ ምዕጋት ደም ዘጠቕሙ ክፍሊ ደም) 
ኣጋጢሙ ኣሎ።

ከምዚ ዓይነት ጓል-ሳዕቤን ዘጋጥም ሳሕቲ 
እዩ፣ እንተኾነ ግን ዝኾነ ዓይነት ድሕሪ ክታበት 
ዝመጽእ ምልክታት ተጊህካ ምሕላው የድሊ። 
እዚ ኸኣ ስሉጥ ዝኾነ ምክትታል ሕክምና 
ንምርካብ፣ ብቐሊሉ ንምሕዋይን ሕልኽልኻት 
ንምውጋድን ክጠቕመና ይኽእል።

እቶም ብምኽንያት ክታበት ክታበት 
ከጋጥሙ ዝኽእሉ ምልክታት 
ርግኣት-ደም (ትሮቦስ) ኣየኖት 
እዮም ?

›    ሕጽረት ትንፋስ

›    ቃንዛ ኣብ ኣፍ-ልቢ

›    ምሕባጥ ዳንጋታት 

›    ዘየቋርጽ ቅርጸት/ቃንዛ ኣብ 
መዓናጡ(ከብዲ) 

›    ናይ ስነመትኒ (ኑሮሎጂ) ምልክታት 
ከም ዘየቋርጽን ከቢድን ሕማም 
ርእሲ ወይ ናይ ምርእይ ክእለት 
ምዝናፍ

›    ኣብታ ዝተኸተብናላ ቦታ ዘይኮነስ 
ንኣሽቱ ነቚጣታት ኣብ ቆርበት 
ምስ ዝርአ

ምንጪ ሓበሬታ፣ ናይ ኣውሮጳ ሓካይም ትካል (ኤርፕያን መድሳን ኤ ንሲ)፣ መምርሒ ጥዕና 10.05.2021

ድሕሪ ክታበት 
ክንፈልጦም ዘሎና 
ኣገደስቲ ሓበሬታታት 




