TI
ኣነ ነፍሰጾር እየ ።
ስለምንታይ ምኽታብ የድልየኒ ።
ኣብ ግዜ ጥንሲ ብሕማም ኮረና-19 ምስ ንልከፍ፣
እቲ ግዝያዊ መጽናዕቲ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ እተን
ጥኑሳት ደቂንስትዮ፣ እቲ ሕማም ከም ዝኸብድን፣
ምንጻል ጥንሲ ከም ኡውን ቕድሚ ዕለቱ ምውላድ/
ፕረማቱሪተ ከጋጥም ከም ዝኽእል ተበጺሕዎ ኣሎ።
በዚ ምኽንያትዚ እዩ ኸኣ እቲ ኮንሰይ ሱፐርዮር ዴ
ማላዲ ኣንፈክስዮዝ ኦ ሉክሰብቡርግ (ሰኤስኤምኢ)፣
ንነፍሰጾር ኣዴታት ካብ 10 ሰሙን ናይ ጥንሲ ጀሚሩ
ክታበት ክኽተባ ዝመክር።
እዚ ምኽሪ ናይ ክታበት ከኣ ብፍላይ እቲ ኣኤርኤንኤም
ዝበሃል ክታበት ጥራይ እዩ ንጥኑሳት ዝውሃብ።

ድሕሪ ምኽታበይ ጥዕናይን
ጥዕና ውንሉደይን ምሕላው።
ዕላማና ፍልይ ዝበለ ኣቓልቦን ሓልዮትን፣
ብዛዕባኽንን ብዛዕባ እቲ ንመጻኢ ዝውለድ
ሕጻንክንን ንምሃብ እዩ።
በዚ ምኽንያት፣ እቲ ማእከል/ሳንትር ደ
ፋርማኮቪጂላንስ ደ ናንሲ ኣብቲ ግዚ ሕርስኽን
፣ ኲነታት ጥዕናኽንን ጥዕና ውሉድክንን
ንምክትታል ክድውሉልክን እዮም። ክሳብ ሎሚ
መዓልቲ ዝተመዝገበ ሳዕቤን/ሪስክ ከምዘየልቦ
ነተሓሳስብ።

ድሕሪ ክታበት ምኽታበይ
እንታይ ክገብር ይግብኣኒ ?

ዘይተደልያ ሳዕቤናት/
ግብረመልሲ ምስ ዘጋጥም
እንታይ ክገብር ኣሎኒ ?
› እ
 ቲ ክታበት ከም ኲሉ መድሃኒት ዘይተደልየ
ግብረመልሲ ወይ ቊጥዐ-ኣካል ከስዕብ ይኽእል
እዩ።
› እ
 ቶም መብዛሕትኡ ዝረኣዩ ዘይተደልዩ
ግብረመልሲታት እዞም ዝስዕቡ እዮም፣ ቃንዛ
ኣብታ ክታበት ዝተወጋእናላ፣ ድኻም፣ሕማም
ርእሲ፣ ቃንዛ ጭዋዳታት፣ ገብገብ ምባል፣ ናይ
መራኽቢታት/መተዓጻጸፊታት ከምኡውን ረስኒ
እዮም። እዘን ዘይተደልያ ሳዕቤናት/ምልክታት
ዋላውን ደስዘይብል ይኹን እምበር ድሕሪ
ገለ መዓልታት ባዕሉ ስለዝጠፍእ ከቢድ ነገር
ኣይኮነን።

› ነ
 ቶም ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ስድራቤትን
ኣዕሩኽትኹምን ሕማም ኮረና-19 ከተልግቡሎም
ትኽእሉ ኢኹም። ነቶም ደረትቲ ንጥፈታት (ኢድ
ምሕጻብ፣ ማስክ ምውዳይ) ለበዳ ኮረና ምቕጻል።

› ሓ
 ድሓደ ካብተን ዘይተደልያ ሳዕቤናት/ምልክታት
ክብድ ዝበላ፣ ንነዊሕ ግዜ ዝጸንሓ፣ ወይ ነዊሕ
ግዜ ድሕርቲ ክታበት ዝርኣያ ክኾና ከጋጥም
ይኽእል እዩ። እቲ ሳዕቤናት ሳሕቲ ዘጋጥም
ወይ ፍሉይ ክኸውን ይኽእል፣ እዘን ሳዕቤናት
ኣብቲ ክታበት ዝመጸሉ ግዜ ዘይፍለጣ ዝነበራ
ጋሻ ሳዕቤናት/ኤፌት ኢንኣታንዱ ኢልና ኢና
ንጽውዖም። እተን ዘይተደልያ ከበድቲ ወይ ጋሻ
ግብረመልሲ/ምልክታት ምስ ዘጋጥም ብኣጋ
ንምክትታል መታን ክንክእል፣ ምሕባር ኣገዳሲ
እዩ።

› ዝ
 ኾነ ይኹን ዓይነት ክታበት ምስ እንወስድ፣ ክልተ
ክታበት ክንክተብ የድሊ፣ ነታ ካልኣይቲ ክታበት
ንምውሳድ ቆጸራ ኣብቲ ናይ ክታበት ማእከል
ኽንወስድ ይግባእ።
ልዑል ንጥፈት ናይቲ ክታበት ንምርግጋጽ፣እቲ መንጎ
ክልተ ክታበት ዘሎ ግዜ፣ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ

› ዘይተደልየ ግብረመልሲ/ምልክታት ምስ
ዝርኣየኩም ንሓኪምኩም ወይ ናትኩም
ፋርማስያን/ ብዓል-መድሃኒት ቤት ተወከሱ።
ከምኡውን ኣብቲ ናይ ሃገራዊ መሓበሪ
ብቐጥታ ባዕልኹም ክትሕብሩ ትኽእሉ
https://gd.lu/8n3FhB

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

› ብ
 ዛዕባ እታ ክታበት ዝምልከት ሓበሬታታት
ኣብዚ ዌብ ሳይት covidvaccination.lu ኣብቲ
ኢንፎቫክስ/ InfoVAXX ዝብል ክፋል ተወከሱ።

› እ
 ቲ ብያን (ኢሙኒቲ) ኣብተን ቀዳሞት ክልተ ሰሙን
ድሕሪ ምሉእ ክታበት ዘሎ ግዜ እዩ ዝመጽእ። እቲ
ክታበት ብኡብኡ እቲ ክታበት ኣይከላኸለኩምን እዩ !

