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ክታበት ኮቪድ-19 ንመን ክወሃብ ይከእል?
ክታበት ኮቪድ-19 ፣ ንኹሉ ኣብ ኢንግላንድ፣ ስኮትላንድን ዌልስን ዝንብር እንታይ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ
ኣለዎ ብዘየገድስ ንኹሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጸሓ ሰብ ብነጻ ዝዕደል ክታበት እዩ። እዚ ድማ ናይ መንገስቲ
ገንዘባዊ ሓገዝ ንዘይፍቐዶም (NRPF) ስባት ዘጠቓለለ እዩ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤን.ኤች.ኤስ ነቶም ዝያዳ
ኣብ ሓደጋ ዘለዎ ስባት ክታበት ኮቪድ-19 እናዓደለ ይርከብ።
እዚ ኸታበት፣ ኣብ ገለ ፋርማሲታትን፣ ኣብ ከባቢኹም ዝርከቡ ብ ጂፒ ዝካየዱ ናይ ክታበት ማዕከናትን
ከምኡ ድማ ኣብ ዓበይቲ ናይ ክታበት ነቑጣታት እናተዓደለ ይርከብ።
ኤን.ኤች.ኤስ ኣብ ህሉው ኩነታት ጥዕና ሰባት ምርኩስ ብምግባር፣ በቶም ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም ሰባት
ጀሚሩ፣ ብኽሊ ዕድመ መጀመርያ ኣረጋውያን ደሓር ብዕድመ ዝነኣሱ በብተራ ክታበት ክህብ እዩ። ገለ
ሰባት ዝያዳ ካልኦት ብሰንኪ ኮቪድ-19 ንኣዝዩ ጽኑዕን ከቢድን ዝኾነ ሓደጋ ክቓልዑ ይኽእሉ።
ክሳብ ሕጂ ነዚም ዝስዕቡ ክወሃብ ጸኒሑ ኣሎ:
• 55ን ልዕሊኡን ንዝዕድሚኦም ሰባት
• ንኮሮና ቫይረስ ኣዝዮም ተጠቓዕቲ ዝኮኑ ሰባት (ሕዱር ሓማም ዘለዎም)
• ብሰንኪ ህልው ናይ ጥዕና ጸገማት ን ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ተጠቓዕቲ ዝኾነ ሰባት (ከምእኒ
COPD ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሳንቡእ ሕማማት፣ ኣዝማ፣ ናይ ልቢ ጸገም፣ ናይ ኮላሊት ወይ
ጸላም ከብዲ ሕማማት፣ ሽኮራይን ካልኦት ሕዱር ሕማማትን)
•
•
•
•

ኣብ ሞዕቆቢ ኣርጋውያን ዝቕመጥን ዝሰርሑን ሰባት
ስበ ሞያ ጥዕናን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛታት
ብተፈጥሮ ንክመሃሩ ድንጉያት ዝኾኑ ሰባት
ናይ ኣለይቲ ሞቕነን ከወስዱ ዝፍቀደሎም ሰባት

መንግስቲ ዓዲ እንግሊዝ ንኹሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጸሐ ሰብ ክሳብ መውዳእታ ሓምለ እቲ ቐዳማይ እግሪ
ክታበት ንኽዕድል ይህቕን።
ኢንግላድ:እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ንዓበይቲ ሰባት ንምንባብ
ስኮትላንድ:እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ንእኩላት ሰባት ንምንባብ
ዌልስ: እዋናው ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ንምንባብ
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እንተደኣ ክሳብ ሕጂ ንኽትወድ ዘይበቓዕካ እንተዄንካ
ክሳብ ጻውዕትካ ዝግበረልካ ተጸበ። ክታበት ንኽትወስድ ተራኻ ምስ በጸሐ ብ ኤን.ኤች.ኤስ ክሕበረካ እዩ።
ኢንግላንድ: እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ንቐረብ ክታበትን ፍቓድ ምህላውን

እዚ ክታበት ንኹሉ ዝሰማማዕ ድዩ?
ክታበት ኮቪድ-19 ን ነብሰጾር ዘይዉሑስ ምዃኑ ዝኾነ መርትዖ የለን። እንተኾነ ግን ቅድሚ ምውሳድኪ
ተወሳኺ መርትዖ ክህሉ ይድለ።
ናይ ክታበት ሓብራዊ ኮሚቴ ኣብቲ ዝተመሓየሽ ምኽርታቱ ነብሰጾር ኮይነን ክታበት ንኽወስዳ ዝምዕድ፣
• ብምኽንያት ስራሕ ብኾሮና ቫይረስ ንኽትልከፊ ልዑል ሓደጋ እንተሎ
• ናይ ጥዕና ጸገማት ሃልዩኪ እሞ ብሰንኺ ኮሮና ቫይረስ ከቢድ ሓደጋ ከውርደኪ ዝኽእል እንተኾይኑ
ድሕር ክታብት ጥንሲ ከተወግድ ኣድላይነት የብሉን። እቲ ክታበት ዝኾነ ህወት ዘለዎ ቫይረስ የብሉን፣
ነዓኽን ንህጻንክን ብኮቪድ-19 ንኽትልከፉ ኣይገብርን ኣዩ። ብክታበት ኮቪድ-19 ንፍርያምነት ዝጸሉ ዝኾነ
ዝተርጋገጸ ሳዕቤን የለን።
ተጥብዊ ኣደ እንተዄንኪ ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ። ቅድሚ ክታበት ምውሳድኺ ምስ
ሰብ ሞያ ጥዕና ተላዘቢ። እቲ ካብ ክታበት ዝርከብ ብልጫታትን ከኸትሎ ዝኽእል ሓደጋን ክነግሩኺ
ይኽእሉ እዩም።
ኢንግላንድ:እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 እንተድኣ ነብሰጾር፣ ጥንስቲ ክትኮኒ ትኽእሊ፣ ወይ ከኣ እተጥብዊ ዄንኪ ዝንበብ
ስኮትላንድ:እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 እንተድኣ ነብሰጾር፣ ጥንስቲ ክትኮኒ ትኽእሊ፣ ወይ ከኣ እተጥብዊ ዄንኪ ዝንበብ
ዌልስ: እዋናዊ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 እንተድኣ ነብሰጾር፣ ጥንስቲ ክትኮኒ ትኽእሊ፣ ወይ ከኣ እተጥብዊ ዄንኪ ዝንበብ

እንተደኣ ንክታበት ኮቪድ-19 ዝምሳሰል ትሕዝቶ ዘለዎ ክታበት ወሲድካ እሞ ኣዝዩ ከቢድ ዝኾነ ናይ ኣለርጂ
(እንተላይ ብኣናፋይላክሲስ ዝፍለጥ ሓያል ኣለርጂ) ጸገማት ኣጋጢሙካ ዝፈልጥ ኮይኑ እዚ ክታበት
ክትወስድ የብልካን።
መልከፍቲ ኤች.ኣይ.ቪን ካልእ ንስርዓት ምክልኻል ሰብነት ዘዳኽም ኩነታት ዘለውም ሰባት (ፍቕዲ ናይ
CD4 ብዘየገድስ) ክታበት ክወስዱ ይግባእ።
ናይ ደም መርጋእትን ዝኾነ ዘይስሩዕ ስርዓተ ደም ዘለውም ሰባት ነዚ ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ፣ እንተኾነ
ግን ምስ ሰብ ሞያ ጥዕና ክላዘቡ ይግባእ ኣበየናይ እዋን ናይቲ ዝግበረሎም ክትትል ክወስድዎ
ከምዘለዎም ንምርግጋጽ።

ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ይውሰድ
ክታበት ኮቪድ-19 ብመልኽዕ መርፍእ ኣብ ላዕለዋይ ኢድና (ምናትና) እዩ ዝወሃብ። እብ ክልተ እግሪ/ዙር
ድማ ይውሰድ። እቲ ቀዳማይ ዙር ምስ ወሰድካ ሰለስተ ክሳብ 12 ሳምንታት ተጸቢኻ ድማ እቲ ካልኣይ
ይውሰድ።

3

እቲ ቀዳማይ ዙር ክታበት ምስ ወሰድካ ንእሽቶ ካርድ ሓበሬታ ናይቲ ክታበ ዘለዎ ይወሃበካ። ነዛ ካርድ ኣብ
ብጽቡቕ ኣቐምጣ። እንተደኣ እቲ ካልኣይ ዙር ክታበት ክትወስድ ዄንካ እሞ ካብቲ እቲ ቀዳማይ ዙር
ክታበት ዝወሰድላሉ ቦታ ዝፍለ እንተኾይኑ እታ ካርዲ እቲ ትኽክል ዝኾነ ክታበት መታን ክህቡኻ ትሕግዝ።
ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ይርከብ
ክታበት ኮቪድ-19፣ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ንዝነብር፣ ንኹሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጸሓ ሰብ፣ እንታይ ዓይነት
መንበሪ ፍቓድ ኣለዎ ብዘየገድስ፣ ብኤን.ኤች.ኤስ ብነጻ ዝዕደል ክታበት እዩ።
ምስ ጅፒ ዝተመዝገብካ ምስ እትኸውን ክታበት ንኽትወስድ ቀሊል ይኸውን። እዚ ድማ ናይ ኤን.ኤች.ኤስ
ቁጽሪ ሃልዩካ (ክሊ ዕድሜኻን ኩነታት ጥዕናኻ ምርኩስ ብምግባር) ተራኻ ምስ ኣኸለ ናይ ክታበት ቆጸሮ
ንኽትሕዝ ይሕግዝ። ምስ ጅፒ ብምምዝጋብ ማለት ካልእ ናይ ጥዕና ኣግልግሎት ንኽትረክብ እውን
ይሕግዝ።
ጅፒ ማለት ናይ ስድራቤት ዶክተር ማለት እዩ። ኣብ ኢንግላድ፣ ስኮትላንድን፣ ዌልስን፣ ኩሉ ሰብ ኣብ ጅፒ
ብምምዝጋብ፣ ኩነታት መንበሪ ፍቓዱ ብዘየገድ፣ ብነጻ መባእታዊ ናይ ጥዕና ኣግልግሎት ክረክብ ይኽእል።
እንተደኣ በዚ ሕጂ እዋን ጅፒ ዘይተመዝገብካ ኼንካ ኣብ ከባቢኻ ዘሎ ጅፒ ደሊኻ ሕጂ ተመዝገብ፣ ዋላ
እውን ክታበት ንኽትወስ ተራኻ ዘይኣኸለ እንተኾነ። ናይ ኤን.ኤች.ኤስ መርበብ ሓበሬታ ብምጥቓም ኣብ
ኢንግላድ፣ ስኮትላንድ፣ ወይ ዌልስ፣ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ጅፒ ምርካብ ይከኣል፣ ወይ ከኣ ተሌፎን
ብምድዋል ኣብ ቀረባኻ ዘሎ ጅፒ ከም ተገልጋሊ ንክትምዝገብ ምሕታት ይከኣል።
ጅፒ ኣብ ከባቢኤን ዝነብሩ ሰባት ጥራይ ክምዝገቡ የፍቕዳ። እንተደኣ ካብቲ ናይቲ ጅፒ ኣከባቢ ወጻኢ
ትነብር ዄንካ፣ ካልእ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ጅፒ ክትደሊ ይግባእ።
ምስ ጅፒ ንኽትምዝገብ ከትመልኦ ዝግበኣካ ፎርም/ቅጥዒ ኣሎ። እቲ ዝምላእ ፎርም ናይቲ ጅፒ
ብኦንላይን ዝምላእ እተኾይኑ ከተረጋግጽ ይግባእ። ከም ቀዋሚ ተገልጋሊ (ግዚያዊ ዘይኮነ) ዄንካ
ክትምዝገብ ይግባእ። እንተደኣ ተደልዩ ነቲ ጅፒ እቲ መመዝገቢ ፎርም ኣብ ምምላእ ሓገዝ ክትሓትት
ይከኣል እዩ።
ኣብ ጅፒ ንምምዝጋብ ዝኾነ ሰነድ የድሊ ድዩ?
ኣብ ገለ ገለ ጅፒ ንኽትምዝገብ ኣድራሻኻን፣ መንነትካን፣ ኩነታት መንበሪ ፍቓድ ዘረጋግጽ ሰነዳት ወይ ከኣ
ናይ ኤን.ኤች.ኤስ ቁጽሪ ከተቕርብ ይሓታ፣ እንተኾነ ግን ኣይነመኣግበካን ኢና ኢሎም ክዕንቁጽኻ
ኣይግባእን።
እንተደኣ ሰነዳት ከተቕርብ ዘይከኣል ኮይኑ፣ እቲ ዝድለ ሰነዳት ከትቕርብ ከም ዘይትኽእል ከተፍልጥ
ይግባእ፣ እንተኽነ ኣብ ከባቢ እቲ ጅፒ ከምእትነብር እሞ ምስኦም ከም ተገልጋሊ ክትምዝገብ ከም እትደሊ
ሓብሮም።
እንተደኣ ጅፒ ንምምዝጋብ ጸገማት ኣጋጢሙኻ፣ እዚ ዝስዕብ ኣበሬታ ክሕግዘካ ይኽእል። እንተደኣ ብኦንላይ ተመዝጊብካ፣ እሞ ኸኣ ሰነዳት
ብኢመይል ከተቕረብ ተደልዩ፣ እቲ ሓበሬታ ናብቲ ጅፒ ለኣኮ፣

•
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ኤን.ኤች.ኤስ ኢንግላንድ ሰንዳት ዘይብሎም ስባት ኣብ ኢንግላንድ ጅፒ ክምዝገቡ ዝሕግዝ ብጫ ካርድ ኣማዕቢሉ። እዚ ካርድ ነቲ
ናይቲ ጅፒ ሪሰብሽን ብምርኣይ ምምዝጋብ ይከእል። እዚ ካርዲ ካብ ኣብ ከባቢኻ ዘለዋ ናይ ግብረሰናይ ትካላት፣ ናይ ነጻ መግቢ
ዝወሃቦ ቦታ፣ ኣብ ከባቢካ ዝርከብ ተጣባቒ ጥዕና ወይ ከኣ ካብ ዶክተርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ ክርከብ ይከኣል።

•
•

መንግስቲ ስኮትላንድ መምርሒ ንጅፒታት ኣብ ስኮትላንድ ኣብ ዝብል ሰንድ እዚ ዝስዕብ መግለጽ ይነግር፣ “ኣብ ጅፒ ንምምዝጋብ
ዝኮነ ሰነዳት ክሕተት የብሉን። ተሓካሚ ብዝኾነ ምኽንያት ናይ መንነት ወይ ኣድራሻ ዘረጋግጽ ሰንዳት ኣየቕረብካን ተባሂሉ ካብ
ምምዝጋብ ክኽልከልን ክደናጎይን ተቐባልነት ዘለዎ መምኽኔታ ኣይክኖነን”“
ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ሰብ ሞያ ጥዕና ማሕበር መምርሒ ንዶክተራት ኣብ ኢንግላንድ፣ ስኮትላንድ፣ ዌልስን ሰሜን ኣየርላንድን ኣብ
ዘውጸኦ ሓበሬታ “ተሓካሚ ብዝኾነ ምኽንያት ናይ መንነት ሰንዳት ከቕርብ ኣይክእልን ተባሂሉ ካብ ምምዝጋብ ክኽልከል ተቐባልነት
ዘለዎ መምኽኔታ ኣይክኖነን”።

ኣብ ኢንግላንድ እትረከቡ ተገልገልቲ እንተደኣ ዝኮነ ጅፒ ምምዝጋብ ከሊኦምኹም፣ በዚ ቁጽሪ 0300 311 2233 ምድዋል ይከኣል። ኣብ
ስኮትላንድን ዌልስን ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ናይ ጥዕና ቦርድ ተወከሱ። ተገልገልቲ/ሕሙማት ዶክተርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ ኢልኩም ኣብዚ 0808
1647 686 (ናይ ነጻ ቁጽር ተሌፎን) ብምድዋል ሓገዝ ንምምዝጋብ ጅፒ ምሕታት ይከኣል።

እንተድኣ ገዛ ኣልቦ ዄንካ
እንተደኣ ቀዋሚ ኣድራሻ ዘይብልካ ኣብ ጅፒ ምምዝጋብ ይከኣል እዩ። ኩነታትካ ነቶም ጅፒ ግለጸሎም
ቀዋሚ ኣድራሻ ከምዘይብልካ እንተኽነ ኣብ ከባቢ እቲ ጅፒ ከምእትነብር እሞ ምስኦም ከም ተገልጋሊ
ክትምዝገብ ከም እትደሊ ሓብሮም። ናይ ኣዕሩኽትኻ ዋይ ናይ መውዓሊ ማዕከን ዝኣመሰለ ናይ ግዝያዊ
ኣድራሻ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ፣ ወይ እውን ብዘይ ኣድራሻ እውን ክትምዝገብ ይከኣል እዩ።
እቲ ጅፒ ብተሌፎን ክረኽቡኻ ዝኽእልሉ መንገዲ ክተጋብር ኣለካ (ንኣበት ውጽኢት ናይ መርመራ)
ክነግርኻ ክደልዩ ከለዉ መታን ክረኽቡኻ።
እንተደኣ ኣብ ሓተትቲ ዕቑባ ዝነብሩል ቦታ ትቕመጥ ዄንካ
እንተደኣ ሓታቲ ዑቑባ ኼንኻ እሞ ኸኣ ብ ሆም ኦፊስ ዝተዳለወ ናይ መጻንሒ ቦታ ትቕመጥ ሃሊኻ፣ ከም
ሆተል ዝኣመሰለ፣ ጅፒ ክትምዝገብ ምስ እትደሊ ናይቲ ትጸንሓሉ መንበሪ ኣድራሻ ክትሓትት ይከኣል እዩ፣
ኣድራሻኻ ዘረጋግጽ ሰነድ ከምዘይብልካ ሓብሮም፣ ምኽንያቱ ብሆም ኦፊስ ዝተዳለዋ ኣብ ሓተትቲ ዑቑባ
ዝጸንሕሉ መንበሪ ስለዘለኻ። እንተደኣ እቶም ጅፒ ምምዝጋብ ከሊኦምኹም፣ ነቲ ናይቲ ትነብረሉ መዕቖቢ
ዋና ሓብር ወይ እውን ናብ ማይግራንት ሄልፕ በዚ 0808 8010 503 ተሌፎን ደውል (ናይ ነጻ ቁጽሪ
ተሌፎን)

እንተደኣ ካብቲ ሆም ኦፊስ ዘዳለውልኻ መንበሪ ቦታ ክትግዕዝ ኢኻ ኢሎሙኻ፣ ነቲ ክታበት ኮቪድ-19
ንምውሳድ ክሳብ ትግዕዝ ክትጸበ የብልካን። እቲ ካልኣይ ዙር ናይቲ ክታበት ናብቲ ሓደሽ ዘጻኻ ምስ
ገዓዝካ ኣብ ቀረባኻ ዝርከብ ናይ ክታበት ነቖጣ ኬድካ ክትወስዶ ይከኣል እዩ።
እታ ኣብቲ ቀዳማይ ዙር ክታበት ዝተዋሃብካያ ንእሽቶ ካርድ ብጽቡቅ ሓዛ፣ ደሓር ናብቲ ካልኣይ ዙር ናይ
ክታበት ቆጸሮ ምሳኻ ወስዳ መታን ኣብቲ ካልኣይ ቆጸሮ እቶም ናይ ክታበት ነቕጣ እቲ ዝግበኣካ ዓይነት
ክታበት ክህቡኻ።
ናይ ክታበት ቆጸሮ ምሓዝ
ኢንግላንድ

ናይ ክታበት ቆጸሮ ብኦንላይን ምሓዝ ይከኣል፣ እንተደኣ ዝኮነ ካብዞም ዝስዕቡ ዝምልከትካ ኮይኑ ፣
• 55ን ልዕሊኡን ንዝዕድሚኦም ሰባት
• ንኮሮና ቫይረስ ኣዝዮም ተጠቓዕቲ ዝኮኑ ሰባት (ሕዱር ሓማም ዘለዎም)
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• ብሰንኪ ህልው ናይ ጥዕና ጸገማት ን ኮሮና ቫይረስ ዝያዳ ተጠቓዕቲ ዝኾነ ሰባት (ከምእኒ
COPD ተባሂሉ ዝፍለጥ ናይ ሳንቡእ ሕማማት፣ ኣዝማ፣ ናይ ልቢ ጸገም፣ ናይ ኮላሊት ወይ
ጸላም ከብዲ ሕማማት፣ ሽኮራይን ካልኦት ሕዱር ሕማማትን)
•
•
•
•

ኣብ ሞዕቆቢ ኣርጋውያን ዝቕመጥን ዝሰርሑን ሰባት
ስበ ሞያ ጥዕናን ናይ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ሰራሕተኛታት
ብተፈጥሮ ንክመሃሩ ድንጉያት ዝኾኑ ሰባት
ናይ ኣለይቲ ሞቕነን ከወስዱ ዝፍቀደሎም ሰባት

ኣብ ዓበይቲ ናይ ክታበት ማዕከናት ወይ ፋርማሲ ክታበት ኮቪድ-19 ዝህባ ብምኻድ ቆጸሮ ምሓዝ
ይከኣል። ኤን.ኤች.ኤስ ክሳብ ዝሕቡሩኻ ምጽባይ ኣየድልየካን።
ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸሮ ብኦንላይን ምሓዝ ይከኣል።
ስኮትላንድ

ኩሉ ናይ ቆጸራ ሓበሬታ ዘጠቓለለ ናይ ተሌፎን ጻውዒት ወይ ደብዳቤ ክለኣኸልካ እዩ። እንተደኣ ኣብቲ
ቆጸሮ ክትርከብ ኼንኻ፣ እቲ ቆጸሮ ከምዘለኻ ዘረጋግጽ ዝኾነ ነገር ኣየድልየካን እዩ። እንተደኣ ኣብቲ ቆጸራ
ክትርከ ዘይትኽእል ዄንካ፣ ክተስተኻኽሎ ወይ ቆጸሮኻ ክትስርዞ ይከኣል እዩ፣ መታን እቲ ቆጸሮ ካልእ ሰብ
ክጥቀመሉ።
ዌልስ

ክታበት ንኽትወስድ ተራኻ ምስ ኣኸለ፣ ካብ ብቐጥታ ክሕበረኻ እዩ። ብተሌፎን ወይ ብደብዳቤ ከሕበረካ
እዩ።
ክታበት እንተወሲደ ንሆም ኦፊስ ከሕበሮም ድዩ?
ሓበሬታኻ ምስ ሆም ኦፊስ ክፍሊ ኢሚግሬሽን ኣይንለዋወጦን ኢና፣ ኤን.ኤች.ኤስ ንኹሉ ነጻ ናይ ጥዕና
ኣገልግሎት ይህብ፣ እንታይ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ኣለካ ብዘየገድስ። እዚ ኸኣ ኣገልግሎት ጂፒን ናይ
ኮቪድ-19 መርመራን፣ ሕክምናን ናይ ክታበት ኣገልግሎት የጠቓልል።
ኣብ ጅፒ ንኽትምዝገብ ይኹን ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸሮ ንምሓዝ፣ እንታይ ዓይነት ኩነታት
ኢሚግሬሽን/መንበሪ ፍቓድ ከምዘለካ ክተረጋጽ ኣይትሕተትን ኢኻ።
ገለ ናይ ኤን.ኤች.ኤስ ሆስፒታላትን ኮማዊ ኣገልግሎትን ምስ መርመራን፣ ሕክምናን ወይ ክታበት ኮረና
ቫይረስ ዘይዛመድ፣ ንመንበሪ ፍቓድ ዘይብሎም ሰባት ናይ ነጻ ኣገልግሎት ኣይህባን። እዘን ኣገልግሎታት
እዚኤን ምናልባት ሓበሬታኹም ከም ስም፣ ኣድራሻን ዕለተ ልደትን ዝኣመሰለ ምስ ሆም ኦፊስ ክፍሊ
ኢሚግሬሽን ክለዋወጣ ይኽእላ። እዚ ኸኣ እንታይ ዓይነት መንበሪ ፍቓድ ከም ዘለካ ንምርግጋጽ ወይ ከኣ
ዘይተኸፍለ ናይ ሕከምናው ኣገልግሎት ምስ ዝህሉ እዩ። ሓበሬታ ብዛዕባ ጥዕናኻ ኣይሕበሮምን እዩ።

ንውሕስነትካን ወይ ውሕሰነት ካልኦትን ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ኩነታት ኣብ ዝህልወሉ፣ ናይ ኤን.ኤች.ኤስ
ወሃብቲ ኣገልግሎት ብዛዕባ ናይ ሕሙማት ሓበሬት ምስ ፕሊስ፣ ቤት-ፍርዲ ኣካላት መንግስትን ክለዋወጣ
ይግደዳ እየን።
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ክታበት ኮቪድ-19 ማዕረ ክንዳይ ውሑስ እዩ?
ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ፍቓድ ዝረኸቡ ክታበታት፣ ብሻራ ዘይብሉ ናይ ኣፋውስን ፍርያት
ኣገልግሎት ጥዕናን ዝቆጻቀር ኣካል (MHRA) ዝተዳለወ ኣዝዩ ጽኑዕ ዝኾነ ናይ ውሕስነት፣ ውሑሉልነትን
ኣድማዕነትን መዐቐኒታት ዝሓለፈ እዩ።
ዝኾነ ኣብ ጥቕሚ ንኽውዕል ዝተፈቕደሉ ናይ ኮሮና ቫይረስ ክታበት፣ ልኽዕ ከምቶም ካልኦት ልቸንሳ
ዘለዎም መድሃኒታት፣ እቲ ኩሉ ክሓልፎ ዝግበኦ ክልኒካዊን ናይ ውሕስነት ፈተናን ሓሊፉ ኣዩ። MHRA
ዓለምለኻዊ ዝኾነ ናይ ውሕስነት መዐቀኒታት እዩ ዝኽተል።
ኩሎም ክታበታት ኣብ 15,000 ክሳብ 50,000 ኣብ መላእ ዓለም ዝርከብ ሰባት ተፈቲኑ ኣዩ። ኣብ ኩሉ
ዓይነት ሰባት፣ ኣብ ሰብኡትን ኣንስትን፣ ናይ ዝተፈላለዩ ዓሌታት ድሕረባይታ ዘለዎም ሰባትን፣ ኣብ ክሊ
ዕድመ 18-84 ዘለዉ ሰባት ተፈቲኑ እዩ። እዚ ክታበት ዋላ ኣብ ምዕዳል እናሃለው እንከሎ መጽናዕቲ
እናቀጸለ እዩ፣ እዚ ከኣ ማዕረ ክንደይ ለበዳ ወይ ከኣ እቲ ቫይረስ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ምትሕልላፍ
ንምቁጽጻር ኣኽኢሎም ንምፍላጥን ናብ ቆልዑ ክጥቀምሉ ምስግጋርን እዩ።

ክሳብ ሕጂ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 ወሲዶም ኣለው፣ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ውሑድ
ብዛዕባ ከቢድ ዝኾነ ሳዕቤናት ከም ናይ ኣለርጂ ግብረመልሲ ጸብጻብ ተገይሩ ኣሎ።
ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ኣብ ዓዲእንግሊዝ ፍቓድ ዝረኸቡ ክታበታት ንምፍላጥ፣ ኣብዚ ተዓዘብ፣
•

GOV.UK: Pfizer/BioNTech vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

•

GOV.UK: Oxford/AstraZeneca vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

•

GOV.UK: Moderna vaccine for COVID-19 approved by MHRA (English only)

ክታበት ኮቪድ-19 ማዕረ ክንዳይ ኣድማዒ እዩ?
እታ ቀዳመይቲ ክታብት ኮቪድ-19 ካብ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዘኽእል እኹል ውሕስነት ክህበካ ይግባእ።
እንተኾነ ግን ክልተ ግዜ ክታብት ክወስድ ይግባእ መታን ንነዊሕ እዋን ዝጸንሕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ
ክህልወካ። ዋላ እውን ክታበት ወሲድካ እናሃለኻ ኮሮና ቫይረስ ክትልከፍ ወይ ከተመሓላልፍ ተኽእሎታት
ኣሎ። እዚ ማለት ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፣
•

ናይ ማሕበራዊ ምፍንታት መምርሒ ተኸቲልካ ክትከይድ

•

ካብ ካልኦት ሰባት ክትፈናተት ኣዝዩ ከቢድ ኣብ ዝኾነሉ እዋን፣ እንተኽኢልካ ገለ ኣፍካን ኣፍንጫኻን
ዝኸድን ነገር ምጥቓም

ሳዕቤናት/ድኹም ጎድንታት ክታበት ኮቪድ-19
መብዛሕተኦም ሳዕቤናት ክታበት ኮቪድ-19 ፍኹስ ዝበሉ ኮይኑም ካብ 2-3 መዓልታት ንላዕሊ ክጸንሑ
የብሎምን፣ ንሳቶም ከኣ፣
• ቃንዛ ኣብታ መርፍእ ዝተወግኣት ምናት/ኢድ
• ስሚዒት ድኻም
• ሕማም ርእሲ
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• ፍዝዝ ዝበለን ንነዊሕ ዝጸንሕ ቃንዛ
• ጽልኣት
• ረስኒ
እንተደሊኻ ከም ፓራሲታሞል ዝኣመሰለ ፎሲ ቃንዛ መድሓኒ ክተወስድ ትኽእል።
እንተደኣ ካብ 48 ሰዓታት ንላዕሊ ዝኸይድ ልዑል ረስኒ ሃልዩካ ናይ ኮረና ቫይረስ ወይ ካልእ መልከፍቲ
ክህልወካ ይኽእል እዩ። ሰዓልን ናይ ምሽታትን ምስትምቓርን ክእለትካ እንተጎዲሉ ናይ ክታበት ሳዕቤናት
ክኾኑ ኣይክእሉን ኣዮም፣ እንተደኣ ከምዝኦም ዝዓይነቶም ምልክታት ኣማዕቢልካ ብመንገዲ ኦንላይን ናይ
ኮረና ቫይርሰ መርመራ ክትገብር ይግባእ።
እንተደኣ ምልክታትካ እንዳ በኣሱ ከይዶም፣ እሞ ከኣ ካብ 48 ስዓታት ንላዕሊ ጸኒሖም ወይ እንተ ተሻቂልካ
ኣብ ሞንጎ ሰዓታት 8ቅ.ቀ ን 6፣30ድ.ቀን ዘሎ እዋን ናብ ጅፒ ኻ ደውል ወይ ናብ 111 ደውል ኣብ ዝኾነ ካልእ
እዋን (ናብዚ ቁጽሪ ብነጻ ምድዋል ይከኣል)። ቛንቛኻ ዝዛረብ ኣስተርጓሚ ንክትረክብ ነቲ ዝሕተተካ ኩሉ
ሕቶታት “Yes” እናበልካ መልሶ።
ናይ ኣለርጂ ግብረመልሲ
እንተደኣ ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ኣለርጂ ግብረመሲ ዝገብረልካ ኮይኑ ቅድሚ ክታበት ምዋሳድኻ
ንሰራሕተኛ በዓል ሞያ ጥዕና ሓብር። እተደኣ ኣብ ከምዞም ዝስዕቡ ህሞታት ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ኣለርጂ
ግብረመሲ (እንኮላይ ኣናፋይላክሲስ) ኣጋጢሙካ ዝፈልጥ ኮይኑ ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስድ ኣይግባእን:
• ቅድሚ ሕጂ ንተመሳሳሊ ዓይነት ክታበት ናይ ኣለርጂ ግብረመሊ ኣርኢኻ ኔርካ
• ንዝኮነ ኣብቲ ክታበት ዝህሉ ትሕስዝቶ ናይ ኣለርጂ ግብረመሊ ኣርኢኻ ኔርካ
ኣዝዩ ሓያል ዝኾነ ናይ ኣለርጂ ግብረመሲ ከጋጠም ዘሎ ተኽእሎ ውሑድ እዩ። እንተደኣ ክታበት ወሲድካ
ግብረመልሲ ተርኢ ኮይኑ፣ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ደቓይቕ እዩ ዘጋጥም። ኣብቲ ናይ ክታበት ነቑጣ
ዝሰርሑ ስራሕተኛታትን ወልንተኛታትን ንኣለርጂ ብዝምልካት ዝሰልጠኑ እዮም ብቕጽበት ክህድእዋ ድማ
ይኽእሉ እዮም።.
ዝኾነ እትጥርጥሮ ድኹም ጎድንታት ብጫ ካርድ ናይ ኮረና ቫይረስ መድብ ተጠቂምካ ክትሕብር ይከኣል እዩ።

ትሕዝቶ ክታበት ኮቪድ-19
ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝተፈቕደሎም ክታበታት ኮቪድ-19 ዝኮነ ናይ እንስሳ ወይ እንቛቖሖ ትሕዝቶ
የብሎምን።
ናይ ዓዲእንግሊዝ እስላማው መዲካል ካውንስል እዚ ክታበት ክውሰድ ከምዝኽእል ይምዕዱ።
ናይ ካቶሊክ ቤት-ክርስትያን መራሕቲ ከም ዝበልዎ ክታበት ኮቪድ-19 ምጥቓም ሞራላዊ ቅቡል እዩ።

ንዝያዳ ሓበሬታ
ዶክተርስ ኦፍ ዘ ዎርልድ: ክልኒክን ዝተተርጎም ናይ ኮቪድ-19 ሓበሬታ
ብርቲሽ ሬድ ክሮስ : ክታበት ኮቪድ-19፣ እንታይ ክፈልጥ ትደሊ
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ህዝባዊ ጥዕና ዌልስ: ናይ ኮቪድ-19 ሓበሬታ
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