
እማመ ስልቲ ክትባት
ክትባት እቲ ንበይኑ ዝበለጸ/ንጡፍ ነቲ ለበዳ ቫይረስ  ካብ ምልባዕ ደው 
ከብሎ ዝኽእል መገዲ ኮይኑ ድሕሪ ግዜ ከኣ ኣብቲ ናይ ቀደም ልሙድ/
ኖርማል መነባብሮ ክንምለስ ዘኽእለና እዩ።
ንሓድሕድና መታን ካብ ለበዳ ክንከላኸል ክንክእል፣
ብዝክኣል መጠን ዝለዓለ ቊጽሪ ሰባት ምኽታብ ኣገዳሲ እዩ።
እንተኾነ ግን፣ ኣብቲ ቀዳማይ ናይ ክታበት መድረኽ ፣ እኹል ዝኾነ 
ብዝሒ ክታበት ስለ ዘየልቦ፣ ንኹሉ ሰብ ብሓንሳብ ናይ ምኽታብ 
ተኽእሎ ስለ ዘይከኣል፣ ቐዳምነት ክስራዕ ኣለዎ።

ሓድሽ ናይ ምኽታብ መድረኽ ይጅምር እዩ። 

ሕጂ እንታይ ክገብር 
ይግብኣኒ?

ኣብቲ ሰንጠረጅ/ሰሌዳ ናይ ዝተፈላለያ መድረኻት 
ክትባት ተመልከቱ። እቲ ዘለኩም ሕማም 

ኣብዘን ሊስታታት አንተኣልዩ ነቲ ናይ ስድራቤት 
ሓኪምኩም ቅድሚ አቲ ዝምልከተኩም ናይ 
ክታበት መድረክ ቅድሚ ምጅማሩ ተወከሱ። 

እቲ ሓኪምኩም ኩነታትኩም ብምግምጋም፣ 
ንክታበት ከመዝግበኩም እዩ። ኣስዒቡ 

መጸዋዕታኹም ክትቅበሉ ኢኹም።

እቶም ብምኽንያት ዘለዎም ናይ
ጥዕና ጸገማት ብቐሊሉ ብሕማም 

ክጥቅዑ ዝኽእሉ ሰባት

ብዝቀልጠፈ ዕድመ/መጸዋዕታ  
ክትቅበሉ ኢኹም።

ሕጂ ተራ ናይቶም ኣብ ናትኩም
ዕድመ ዘለዉ ሰባት ስለ ዝበጽሔ

አኤርኤንኤም

እዘን ዓይነት ክታበት ኣብቲ ትሕዝቶኤን ክፋል ናይቲ ቫይረስ ዝሓዘ 
ሞሎኩል/ቀመማዊ ባህርይ ኤኤርኤን ኤም እዩ። እቲ ኤኤርኤን ኤም 

ኣብ ውሽጢ እቲ ሳይቶፕላስም ጥራይ እዩ ዝኣቱ፣ ኣብቲ ሕመረት/
ሕምብርቲ ናይቲ ዋህዮ ኣይኣቱን ምስቲ ትሕዝቶ ናይ ኣዲኤን 

ስራሑውን ኣይዕንቅፍን እዩ። እቲ ኮድ ኤኤርኤን ኤም፣ መጀመርያ 
ይንበብ ቀጺሉ ናብ ዓይነት ፕሮተይን ይትርጎም፣ እቲ ኤኤርኤን 

ኤም፣ ይፈርስ ወይ ይድምሰስ።  እቶም ዋህዮታት ፕሮተይን-ስፓይክ/
እሾኽ-መሰል ፕሮተይን ናይቲ ቫይረስ የራብሕዎ። እቲ ኣካላትና ከኣ 

ኣንቲቦዲስ/ጸረ-ኣካል እቲ እሾኽ-መስል ፕሮተይን ይሰርሕ። እዚ ጸረ-
ኣካል ከኣ ካብ ኮቪድ-19 ይከላኸለልና።

እዘን ዓይነት ክታበት ከም መልእኽተኛ ዘይጓዳእ ቫይረስ እየን 
ዝጥቀማ። እቲ ከም ተሰካሚ ዝጥቀማሉ ቫይረስ ናይ ኮቪድ-19 

ኣይኮነን። ሓንሳእ ኣብ ኣካላት ተወጊኡ ምስ ኣተወ ናይ ሳርስ ኮቪድ-2 
እሾኽ-መስል ፕሮተይን/ስፓይክ ፕሮተይን ይሰርሕ። እዚ ፕሮተይን 

ሕማም ኣየስዕብን እዩ።
ስርሓ ምስ ሰርሔት ትጠፍእ። ሳላ እዚ ኣሰራርሓ እዚ፣ እቲ ኣካላት 

ቅልጡፍ ዝኾነ ናይ ብያን ግብረመልሲ/ረፖንስ ኢሙኒቴር ነቲ 
ፕሮተይን-ስፓይክ/እሾኽ-መሰል ፕሮተይን።

እዚ ከኣ በቲ ቫይረስ እንተ ተተንኪፍና፣ ክቃለሶን ክነጽጎን ይኽእል።

ተሰከምቲ/
ቨክቶርስ

16+

ኣብ መንጎ 4  
ሰሙን ግዜ ፍልልይ

2 ክታበት

አኤርኤንኤም

-90°C à -60°C
5 መዓልታት ካብ 2-8 ዲግሪ 

ሰንቲግራድ

ፕፋይዘር
ቢዮንተክ 
ቢኤንቲ162ቢ2 

ኮሚርናቲ

18+
አኤርኤንኤም

-25°C à -15°C
30መዓልታት ካብ 2-8  

ዲግሪ ሰንቲግራድ

ሞደርና
ኤም ኤርኤንኤ-1273

18+

ኣብ መንጎ 10 
ሰሙን ግዜ ፍልልይ

2 ክታበት

2°C à 8°C
30መዓልታት ካብ 2-8  

ዲግሪ ሰንቲግራድ

ኣስትራ ዘኔካ
ኦክስፎርድ
ኤይዘድዲ1222

ተሰከምቲ/ 
ቨክቶርስ

18+

1 ክታበት

-20°C
3 ወርሒ ካብ 2-8 ዲግሪ 

ሰንቲግራድ

ጃንሰን 
ጀይ & ጀይ

ኤይዲ26.ኮቭ2.ኤስ

ተሰከምቲ/ 
ቨክቶርስ

ዝተፈቐደሎም ክትባታት

5 6
2 3

4
1 >  75+

>  ኣዝዮም 
ተጠቃዕቲ 
ሰባት

>  ናይ ሕክምና/ጥዕና 
ሰራሕተኛታት

>  ተቐማጦ ናይ ኣንዳ 
ኣረጋውያንን ቦታታት 
ክንክንን

>  ኣብ እንዳ ስንኩላን 
ዝቕመጡ ኣካለጎደሎ 
ዝኮኑ ሰባት 

>  74  70
>  ኣጸቢቖም 

ተጠቃዕቲ 
ሰባት

>  69  65
>  ማእከላይ 

ዝኾነ 
ተጠቃዕነት 
ዘለው ሰባት

>  64  55
>  ኩነታት ጥዕናኦም 

ብቐሊሉ ኣብ ናይ 
ምሕማም ተኽእሎ 
ከቃልዖም ዝኽእል  
ሰባት

>  ንፍልይ ዝበሎ 
ክፋል ናይቲ 
ሓፈሻዊ ህዝቢ

> 54  16/18

ድኻም ሕማም ርእሲ ቃንዛ ጭዋዳታት ገብገብ ምባል ናይ መራኸቢታት/
መተዕጻጸፊ ቃንዛ

ረስኒ

zzz

ቃንዛ ኣብታ ክታበት 
ዝተዋጋእካላ ቦታ

ልሙድ ምልክታት/ግብረ-
መልስታት ድሕሪ ክትባት

እዘን ተጠቒሰን ዘለዋ ምልክታት ሓፈሻዊ 
ድሕሪ ገለ መዓልታት ይጠፍኣ እየን። እቲ 
ምልክታት እንተደኣ ነዊሕ እንተጸኒሑ ወይ 
ካልእ ፍልይ ዝበለ ምልክታት ምስ ዝርኣዩ 
ናይ ሓፈሻዊ ሕክምና/ጀነራሊስት ዶክተር 
ተወከሱ።

covidvaccination.lu

ኣብ መንጎ 4  
ሰሙን ግዜ ፍልልይ

2 ክታበት

TIG


