
መጠናኸሪ፡ መጠናኸሪ ተወሳኺ መጠን ክታበት እዩ፡፡

 ቦስተር ተወሳኺ ናይ ክትባት መድሓኒት እዩ። ናይ ምክልኻል ዓቕምኻ ክብ የብልን ካብ ዝተፈላለዩ
ዓይነታት COVID-19 ንዝነውሐ እዋን ምክልኻል የኽእለካ፡፡

መጠናኸሪ፡ 2 ክታበት ተኸቲበ እናሃለኹ COVID-19 እንተድኣ ሒዝኒ መጠናኸሪ የድልየኒ ድዩ?

እወ፡፡ ኢንፈክሽን ንዓርሱ ቁሩብ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝህብ እንተኾነኳ ክታበት ግና ናይ ምክልኻል
ዓቕሚ የመሓይሽን ንነዊሕ እዋን ዝፀንሕ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ የጎልብት፡፡

ናይ ክታበት ሀገራዊ ኣማኻሪ COVID-19 ምስ ሓዘኩም ድሕሪ 3 ወርሒ ወይ እቲ ናይ መወዳእታ
ክታት ምስ ወሰድኩም ድሕሪ 6 ወርሒ መጠናኸሪ ንክትወስዱ ይምዕድ፡፡

"Get a booster dose" (April, 2022)
"COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022)

ተወሳኺ መረዳእታ ምርካብ ትደልዩዶ?

መጠናኸሪ ትሕዝቶ

እዚ ትሕዞ እዚ ናይ ሞያዊ ማዕዳ ወይ ክንክን ንምትካእ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ ንዝህልወኩም ሕቶታት ኩሉ ግዘ ናይ ሕክምና በዓልሞያ ኣገልግሎት ወይ ብቑዕ ናይ ጥዕና ክንክን በዓል ሞያ ሕተቱ፡፡

ብ ሜድኮም ዝተረጋገፀ - ናይ ማክጊል ሕክምና
ተምሃሮ ማሕበር፡፡

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html


ንምትንፋስ ምፅጋም ከቢድ ዝኾነ ምሕፃር ትንፋስ
ኣብ ደረት ከፃልነት ዘለዎ ፀቕጢ ወይ ቃንዛ
ምዝብርራቕ

ንምንቅስቓስ ምሽጋር ወይ ንምንቃሕ ምፅጋም
ምፍሕሻው፡ ሓመዳይ ወይ ሰመያዊ ሕብሪ ቆርበት፡ ኣፍን ጭፍሪ ኢድ፡፡
እዞም ምልክታት እንተድኣ ኣለኩም ናብ 911 ደውሉ፡፡

COVID-19 ‹ኣዝዩ ከበድቲ ምልክታት› እንታይ እዮም?
ናይ COVID-19 ከቢድ ደረጃ ነድሪ ሳምቡኡ፡ ኦርጋን ፌልየርን ሞት ከስዕብ ይኽእል፡፡ 
ገለገለ ሰባት ማእኸላይ ምልክታት ሕማም COVID-19 የርእዩ፡፡ ብዙሓት ሰባት ግና ኣይተዓደሉን፡፡ ኣዝዩ ከቢድ ምልክት ዘካትቶ፡

መጠናኸሪ፡ እዚ ንምንታይ የድልየኒ?

ክታበት ካብ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሕማማት ይከላኸለልኩም እንተኾነኳ ኣብ ከይዲ ግዘ
ክንክይ ይኽእል እዩ፡፡ መጠናኸሪ ድማ ካብ ከቢድ ሕማም COVID-19 ናይ
ምክልኻል ዓቕሚ ንዝነውሐ እዋን ክቕፅል የኽእሎ፡፡

መጠናኸሪ፡ ብዛዕባ እቲ 4ይ ንምንታይ ይዛረቡ ኣለው? መዓዝ ይውዳእ?

ክታበት ካብ ከበድቲ ሕማማት ንምክልኻል ጥንኩር ዝኾነ ሓለዋ ይህበና እንተኾነ ግና
ሓድሽ ቫርያንት ክመፅእ ከሎ ኣብ ከይዲ ግዘ ይንክይ፡፡ 

ነዚ ድማ እዩ ተወሳኺ መጠናኸሪ ዘድሊ ብፍላይ ድማ ንኣብነት ከም ዕድምኦም ዝደፍኡ
ሰባት ዝኣመሰሉ ንጥቕዓት ዝተገላፁ ክፋላት ማሕበረሰብ፡፡

መጠናኸሪ ትሕዝቶ

እዚ ትሕዞ እዚ ናይ ሞያዊ ማዕዳ ወይ ክንክን ንምትካእ ዝዓለመ ኣይኮነን፡፡ ንዝህልወኩም ሕቶታት ኩሉ ግዘ ናይ ሕክምና በዓልሞያ ኣገልግሎት ወይ ብቑዕ ናይ ጥዕና ክንክን በዓል ሞያ ሕተቱ፡፡

"Get a booster dose" (April, 2022)
"COVID-19 Vaccine Boosters" (April, 2022)

ተወሳኺ መረዳእታ ምርካብ ትደልዩዶ?
ብ ሜድኮም ዝተረጋገፀ - ናይ ማክጊል ሕክምና
ተምሃሮ ማሕበር፡፡

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/covid-19/vaccine/booster
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/booster-shot.html

