
ንተቐበልትን ንኣለይትን ዝተዳለወ ቅጥዒ ሓበሬታ 
 

ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019 (ኮቪድ-19) ንምክልኻል ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ዝተብሃለ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 
እዚ ፊዘር ባዮንቴክ ኮቪድ-19 ክታበት ንምክልኻል ኮሮናቫይረስ  
ሕማም 2019 (ኮቪድ-19) ዕድመኦም 16 ዓመትን ልዕሊ ንዝኾኖም  

ውልቀ ሰባት ንህጹጽ እዋን ንምጥቓም ዝወሃብ ፍቓድ 
 
ብሰንኪ SARS-CoV-2 ዝስዕብ ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2019 (ኮቪድ-19) ንምክልኻል ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 
ንክትወስድ ትሕተት ኣለካ። እዚ ቅጥዒ እዚ ሓበሬታ ኣብዚ ሕጂ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ስለዘሎ ኽትረኽቦ እትኽእል ናይ 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ኮቪድ-19 ክታበት ዘለዎ ሓደጋን ጥቕምን ንኽትርድኦ ዝሕግዝ ሓበሬታ ዝሓዘ እዩ።ኮቪድ-19 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እዩ፣  ብኮቪድ-19 ከይትልከፉ ድማ ክከላኸለኩም ይኽእል እዩ። ኣብ ዩኤስ የለን።  
ኮቪድ-19 ንምክልኻል ካብ ኣሜሪካ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን (FDA) ፍቓድ ዝረከበ ክታበት የለን። 
 
ብዛዕባ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነዚ ቅጥዒ ሓበሬታ ኣንብቦ። ሕቶታት እንተልዮምኻ 
ምስ ኣቕራቢ ክታበት ተዘራረብ። ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድ ወይ ዘይምውሳድ ናትካ ምርጫ እዩ። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ጭዋዳታት 2-ዶዝ ብተኸታታሊ ብ3 ሰሙናት ተፈልየ ይወሃብ 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ንኹሉ ሰብ ክዕቍቦ ኣይክእልን እዩ። 
 
እዚ ቅጥዒ ሓበሬታ እዚ እንደገና ተመሓይሹ ክኸውን ይኽእል እዩ። ናይ ቐረባ እዋነ ቅጥዒ ሓበሬታ ንምርኣይ፣ ነዚ ጎብንዩ፡  
www.cvdvaccine.com. 
 
እዚ ክታበት እዚ ቅድሚ ምውሳድኩም ምፍላጥ ዘለዎም ነገር 
 
ኮቪድ-19 እንታይ እዩ? 
ኮቪድ-19 SARS-CoV-2 ብዝተብሃለ ኮሮና ቫይረስ ምኽንያት ዘጋጥም ሕማም እዩ። ከምዚ ዓይነት ኮሮና ቫይረስ ቅድሚ 
ሕጂ ተራእዩ ኣይፍለጥን እዩ። እቲ ቫይረስ ምስዘለዎ ሰብ ርክብ ብምፍጣር ኮቪድ-19 ክትረክቡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ 
መብዛሕትኡ ግዜ ብሓፈሻኡ ካልኦት ኣካላት ክጎድእ ዝኽእል ናይ መተንፈሲ ኣካላት ሕማም እዩ። ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት 
ዝተፈላለዩ ምልክታት ዘለዎም እንትኾን፣ እዚ ድማ ካብ ልኡማት ምልክታት ክሳብ ከቢድ ሕማም ይሓውስ። ብቫይረስ ምስ 
ተታሕዙ ካብ 2 ክሳብ 14 መዓልታት ውሽጢ ምልክታት ክረኣዩ ይኽእሉ። 14 days after exposure to the virus. ምልክታት 
ነዞም ዝስዕቡ ከጠቃልሉ ይኽእሉ፡ ረስኒ ወይ ከኣ ዝሑል ዝሑል ማለት፤ ሰኣል፤ ናይ ትንፋስ ሕጽረት፤ ድኻም፤ ናይ ጭዋዳ ወይ 
ከኣ ኣካላዊ ቃንዛ፤ ርእሲ ቃንዛ፤ ሓድሽ ጣዕሚ ወይ ከኣ ምሽታት ምስኣን፤ ብሰዓል ዝትዓጽወ ጎሮሮ፤ ምጭንናቕ ወይከኣ 
ምፍንጫል፤ ዕግርግር ወይ ተምላስ፤ ውጽኣት። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 እንታይ እዩ? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸል ዝኽእል ዘይተጻረየ ክታበት እዩ።  
 ካብ FDA ፍቓድ ዝረከበን ካብ ኮቪድ-19 ክከላኸል ዝኽእል ክታበት የለን። 
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FDA ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ዕድሚኦም 16 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾኑ ውልቀ-ሰባት ንህጹጽ ኩነታት 
ኮቪድ-19 ንምክልኻል ንክጠቐሙዎ ናይ ህጹጽ እዋን ኣጠቓቕማ ፍቓድ (EUA) ሂቦ ኣሎ። 
 
EUA ብዝምልከት ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ኣብ መወዳእታ እዚ ቅጥዒ ሓበሬታ  ዝርከብ “ናይ ህጹጽ እዋን 
ኣጠቓቕማ ፍቓድ (EUA) እንታይ እዩ?”  ዝብል ክፍሊ ረኣዩ። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ -19 ክታበት ቅድሚ ምርካብኩም ንመቐረቢ ክታበት እንታይ ምንጋር  ይግበኣኩም?  
ነዞም ዝስዕቡ እንኮላይ ንክታበት ኣቕራቢ ብዛዕባ ኩሉ ናይ ጥዕና ኩነታትኩም ንገር፡ 

• ዝኾነ ዓይነት ኣለርጂ እንተሃልይኩም   
• ረስኒ እንተሃልይኩም   
• ናይ ደም ምፍሳስ ሽግር እንተኣልይኩም ወይከኣ ናይ ደም መጻወድያ መድሓኒት ዝወስዱ እንተኾነ   
• ናይ ሕማም መከላኸሊ ኣቕምኩም እንተተጎዲኡ ወይ ከኣ ሕማም መከላኸሊ ስርዓትኩም ዝጎድእ መድሃኒት 

ዝወስዱ እንተኾነ   
• ጥንስቲ እንተኾንኪ ወይድማ ክትጠንሲ እንተደሊኺ   
• ጡብ ተጥቡዊ እንተኾንኪ   
• ካልእ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንድሕር ተዋሂቡካ  

 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስድ ዝግብኦ መን እዩ?   
FDA ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ዕድሚኦም 16 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾኑ ውልቀ-ሰባት ንህጹጽ ኩነታት 
ንክጠቐሙዎ ፍቓድ ሂቦ ኣሎ። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ክወስድ  ዘይብሉ መን እዩ?  
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ክትወስድ የብልካን፡  

• ቅድሚ ሕጂ ነዚ ክታበት እዚ ምስ ወሲድካዮ ከቢድ ቊጥዐ ኣካላት እንተኣጋጢሙካ   
• ነዚ ክታበት ዝኾነ ጥረ ነገር ከቢድ ተቖጣዒ ሽግር እንተኣልይኩም  

 
ኣብ ውሽጢ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ዘለዉ ንጥረ ነገራት እንታይ እንታይ እዮም? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክናይ ኮቪድ-19 ክታበት ነዞም ዝስዕቡ ንጥረ ነገራት ይሓውስ፡ mRNA, lipids ((4-hydroxybutyl)azanediyl) 
bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate), 2 [(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide, 1,2-
Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, and cholesterol), potassium chloride, monobasic potassium 
phosphate, sodium chloride, dibasic sodium phosphate dihydrate, and sucrose. 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዝወሃብ ብከመይ እዩ?  
ፒፋይዘር-ባዮንቴክናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብልዕሊ ጭዋዳ ከም መርፍእ ይወሃበኩም። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት  ብተኸታታሊን 2 ዶዝ ን 3 ሙናት ተፈልየ ይወሃብ። 
 
ሓደ ዶዝ ናይ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንተድኣ ተዋሂቡካ፣ ተኸታተልቲ ክታበት ንምውዳእ ሓደ ዓይነት ክታበት 

ድሕሪ 3 ሰሙናት ካልኣይ ዶዝ ክወሃበኩም ይግባእ። 
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ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ጥቕሚ ውዒሉ ዶ? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ቅድሚ ሕጂ ዘይተኸተበ ክታበት እዩ። ኣብ ሕክምናዊ መርመራታት፣ ዕድሚኦም 16 ዓመትን 
ካብኡ ንላዕሊን ዝዀኑ ኣስታት 20,000 ዝዀኑ ውልቀ-ሰባት እንተወሓደ 1 ዶዝ ናይ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ኮቪድ-19 
ክታበት ረኺቦም እዮም። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዘምጽኦ ጥቕሚ እንታይ እዩ? 
ኣብ ቀጻሊ ክሊኒካዊ መርመራ፣ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 2 ዶዛት ብ 3 ሰሙናት ኣፈላላይ ምስተውሃቡ 
ንኮቪድ-19 ከምዝከላኸል ተረጋጊጹ እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝወስዶ ግዜ ኣይፍለጥን። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንታይ ሳዕቤናት ኣለዎ? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ሞደርና ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዘስዕቦም ጎድናዊ ሳዕቤናት እዚኦም ይሓዉሱ፦  

• ናይ መርፍእ ቦታ ቃንዛ   
• ድኻም   
• ርእሲ ቃንዛ   
• ናይ ጭዋዳ ቃንዛ   
• ዝሑል ዝሑል ማለት   
• ናይ መላገቢ ቃንዛ   
• ረስኒ   
• ናይ መርፍእ ቦታ ምሕባጥ   
• ናይ መርፍእ ቦታ ቀይሕ ምዃን   
• ዕግርግር   
• ጽቡቕ ዘይኮነ ስምዒት   
• ናይ ሊምፍ ኖድስ ምሕባጥ (ሊምፋዴኖፓቲ)  

 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከቢድ ተቖጣዒ ምላሽ ከኸትል ዝኽእለሉ ርሑቕ ዕድል ኣሎ። ኮፒፋይዘር-
ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ወሰዱ ብዙሕ ጊዜ ብቕሉዕ ደቓይቕ ክሳብ ሓደ ሰዓት ውሽጢ ከቢድ ተቖጣዒ ሽግር 
የጋጥም። minutes to one hour after getting a dose of the Pfizer-BioNTech COVID -19 Vaccine. በዚ 
ምኽንያት፣ እቲ ናይ ክታበት ኣቕራቢ ክታበት ድሕሪ ምውሃቡ ንምክትታል እቲ ክታበት ኣብዝተውሃበሉ ቦታ ንክጸንሑ 
ክሓትተኩም ይኽእል። ናይ ከቢድ ተቖጣዒ ምልክታት ነዞም ዝስዕቡ ከጠቃልሉ ይኽእሉ፡  

• ናይ ምትንፋስ ሽግር   
• ናይ ገጽን ከምኡውን ናይ ጎሮሮ ነድሪ   
• ቅልጡፍ ናይ ልቢ ትርግታ   
• ኣብልዕሊ ምሉእ ኣካላቱ ሕማቕ ሽፍታ   
• ምንጽራር ከምኡውን ድኽመት  

 
እዚኣቶም ናይ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ኮቪድ-19 ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤናት ክኮኑ ኣይኽእሉን እዮም። ከቢድ ከምኡውን ትጽቢት 
ዘይተገብረሉ ጎድናዊ ሳዕቤን ክመጽእ ይኽእል እዩ። ፒፋይዘር ባዮንቴክ ኮቪድ-19 ሕጂ'ውን ኣብ ክሊኒካዊ ፈተናታት እናተጸናእ 
ይርከብ። 
 
ብዛእባ ጎድናዊ ግድኣት እንታይ ምግባር ኣለኒ? 
ከቢድ ተቖጣዒ ሽግር እንድሕር ኣጋጢሙኩም ናብ 9-1-1 ይደውሉ ወይ ከኣ ኣብቲ ከባቢ ናብ ዝርከብ ሆስፒታል ይኺዱ። 
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ዘጨንቐኩም ወይ ከኣ ኪድምሰስ ዘይከኣል ዝኾነ ጎድናዊ ጉድኣት እንተድኣኣለኩም፣ ንክታበት ቀራቢ ወይከኣ ንጥዕና 
ተገዳስነት ኣቕራቢ ይደውሉ። 
 
ጸብጻባት መሊኦም ብኦንላይን ን VAERS ኣቕርቡ 
 https://vaers.hhs.gov/reportevent.html. ናብ  VAERS ሪፖርት ምግባር ብዝምልከት ተወሳኺ ሓገዝ ንምርካብ  
ብስልኪ1-800-822-7967 ደዉሉ። ብኽብረትኩም “Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine EUA” ኣብ ናይ ሪፖርት 
ቅጥዒ ናይ መጀመርታ መስመር ሳንዱቕ #18 ሓውሱ። 
 
ብተወሳኺውን፣ ጎድናዊ ጉድኣታት ኣብ ታሕቲ ብዘሎ ኣድራሻ ናብ Pfizer Inc. ሪፖርት ምግባር ትኽእሉ ኢኹም። 
 

መርበብ ሓበሬታ ቁጽሪ ፋክስ ቁፅሪ ቴሌፎን 
   

 www.pfizersafetyreporting.com 1-866-635-8337 1-800-438-1985 
   

 
ኣብ ውሽጢ v-safe ናይ ምምዝጋብ መማረጺ ክወሃበኩም ይከኣል እዩ። V-safe ድሕሪ ካብ ኮቪድ-19 ክታበት ክመጹ 
ዝኽእሉ ጎድናዊ ግድኣት ንምፍላይ ክታበት ዝተዋህቡ ሰባት ምጽራይ ናይ ጽሑፍ መልእኽቲ ከምኡውን መርበብ 
መጽናዕትታት ዝጥቀም ሓድሽ ብወለንታዊ ብስማርትፎን ኣብልዕሊ ምስቃለ-ቃላት መሳርሒ እዩ። vaccination. V-safe 
CDC ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ውሕስነት ንምክትታል ዝሕግዙ ሕቶታት ይሓትት። V-safe ብተወሳኺ ኣድላይ ተኾነ 
ንካልኣይ ደረጃ መዘኻኸሪ  ይህብ ከምኡውን ተሳተፍቲ ኮቪድ-19 ክታበት ዝስዕብ ዝለዓለ ናይ ጥዕና ጉድኣት ኣካል  
ከምዘለዎም ሪፖርት ምስ ዝገብሩ CDC ብቐጥታ ስነ-ተለፎን ምክትታል ይህብ። ብከመይ ምምዝጋብ ከምዚካኣል፣ ነዚ 
ይጎብንዩ፡ www.cdc.gov/vsafe. 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንዘይመውሳድ እንድሕርወሰኒ ኸ? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድ ወይ ዘይምውሳድ ናትካ ምርጫ እዩ። ንዘይምውሳድ 

እንድሕርወሲኖም፣ ኣብ መደበኛ ናይ ሕክምና ክትትል ለውጢ ኣየምጽእን። 
 
ካብ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ወጻኢ፣ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዘኽእሉ ካልኦት ምርጫታት ኣለዉ? 
ኣብዚ ግዜ'ዚ ጊዜ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ብ FDA ዝተረጋገጸ ኣማራጺ ክታበት የለን።  
ንኮቪድ-19 ንምክልኻል ካልኦት ክታበታትት ብህጹጽ ኣጠቓቕማ ፍቓድ ክርከቡ ይኽእሉ። 
 
ናይ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ኮቪድ -19 ክታበት ምስ ካልኦት ክታበታት ብሓንሳብ ክወስዶ እኽእል ድየ?  
VACCINES? 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምስ ካለኦት ክታበታት ብሓንሳብ ምጥቓም ዝምልከት ሓበሬታ የለን። 
 
ጥንስቲ እንድሕር ኮይነ ወይ ጡብ ምስ ዝጠቡ ኸ? 
ጥንስቲ ወይ ጡብ እንድሕር ኣጥባሒ ኴንኪ፣ መማረፂታትኪ ምስ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ተዘራረቢ። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኮቪድ-19 ክህበኒ ይኽእል ድዩ? 
ኣይፋልን። ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 SARS-CoV-2  ዝሓዘ ኣይኰነን፣ ኮቪድ-19 እውን ክህበካ 
ኣይክእልን እዩ። 
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ካርዲ ክታበትካ ሓሉ 
 ናይ መጀመርታ ዶዝ እንድሕርወሲድኩም፣ ካልኣየ ናይ ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ መዓስ ምምጻእ 
ከምዘለኩም ዘርኢ ናይ ክታበት ካርዲ ክወሃበኩም እዩ። ኣብትምለሰሉ እዋን ካርድኹም ምምጻእ ኣይትዘንግዑ። 
 
ተወሳኺ ሓበሬታ 
ሕቶታት እንተሃልይኩም፣ እቲ መርበብ ሓበሬታ ጎብንዩ ወይድማ ኣብታሕቲ ብዘሎ ቁፅሪ ቴሌፎን ደዉሉ። 
 
ናይ ቐረባ እዋን ቅጥዒ ሓበሬታ ንምርኣይ፣ ብኽብረትኩም ኣብ ታሕቲ ዘሎ ናይ QR ኮድ ስካን ግበሩ። 
 

ዓለምለኻዊ መርበብ ሓበሬታ ቁጽሪ ቴሌፎን 
 www.cvdvaccine.com 

 
 1-877-829-2619 

(1-877-VAX-CO19) 
 
 
 
 
ተወሳኺ ሓበሬታ ካበይ ክረክብ እኽእል?  

• ንመቕረቢ ክታበት ሕተቱ።   
• CDC ይጎብንዩ፡ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html .   
• FDA ይጎብንዩ፡ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-

and-policy-framework/emergency-use-authorization .  
• ምስ ናይ ግዝኣት ወይ ናይ ከባቢ መምርሒ ጥዕና ተራኸቡ።  

 
ናይ ክታበት ሓበሬታይ ኣበይ ይምዝገብ? 
እቲ መቕረቢ ክታበት ናትኩም ናይ ክታበት ሓበሬታ ኣብ ናይ ግዝኣት/ከባቢ መንግስቲ ናይ ክታበት ሓበሬታ ስርዓት   
ኣብቲ ዝተወሰነልካ ኢሙናይዘሽን ኢንፎርመሽን ሲስተም ((IIS) ወይ ኣብ ካልኦት ዝተፈለዩ ስርዓታት ከቕምጥ ይኽእል እዩ። እዚ ነቲ 
ካልኣይ ዓይነት ክታበት ምስ ተመለስካ ሓደ ዓይነት ክታበት ከም ዝወሃበካ የረጋግጽ። ብዛዕባ IISs ተወሳኺ ሓበሬታ ንምርካብ፣ ነዚ 
ይጎብንዩ፡  https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html. 
 
ናይ ተጻራሪ ስጉምቲ ጉድኣት ካሕሳ ፕሮግራም እንታይ እዩ? 
ናይ ተጻራሪ ስጉምቲ ጉድኣት ካሕሳ ፕሮግራም (CICP) ነዚ ክታበት ሓዊሱ ውሱን መድሃኒታት ወይ ከኣ ክታበት ከቢድ ጉድኣት 
ብምውሳዶም ከቢድ ጉድኣት ንዝበፅሖም ዝተወሰኑ ሰባት ሕክምናዊ ክንክን ወጻኢታት   
ከምኡውን ካልኦት ዝተወሰኑ ወጻኢታት ንምኽፋል ዝሕግዝ ናይ ፌዴራል ፕሮግራም እዩ። ብሓፈሻ፣ ክታበት ካብዝተውሃበሉ 
ዕለት ጀሚሩ ኣብ ሓደ (1) ዓመት ውሽጢ ን CICP ሕቶ ክፍሊት ክቐርብ ኣለዎ። ብዛዕባ እዚ ፕሮግራም ተወሳኺ ሓበሬታ 
ንምርካብ፣ ነዚ ይጎብንዩ፡    
 www.hrsa.gov/cicp/ ወይድማ በዚ ደዉሉ 1-855-266-2427. 
 
ናይ ህጹጽ ጊዜ ኣጠቓቕማ ፍቓድ (EUA) እንታይ እዩ? 
ናይ ዩናይትድ ስቴትስ FDA ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት   
EUA ብዝበሃል ናይ ህጹጽ እዋን ስርኣት ንሰባት ክበጽሕ ፈቒዱ እዩ። EUA ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 መድሓኒታት ከምኡውን 
ባዮሎጂያዊ ብህጹጽ ኩነታት ምጥቓም ዝፈቕዱ ኩነታት ከምዘለዉ ብዝሓብር  መግለጺ ሚኒስትር ጥዕናን ሰብኣዊ 
ኣገልግሎትን (HHS) ዝተደገፈ እዩ። 
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http://www.cvdvaccine.com/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal-regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html
http://www.hrsa.gov/cicp/


ነቲ ኣብ ግዜ ህጹጽ ኩነታት ንእንጥቀመሎም ኣፋውስን ባዮሎጂካውያን ምህርትታ ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 
የጽድቕ። 
 
ፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብ FDA ዝተፈቐደ ወይ ዝሓለፈ ካልእ ምህርቲ ዝግበረሉ ተመሳሳሊ ዓይነት ግምገማ 
ኣይተገበረሉን እዩ። FDA ናይ ህጹጽ ጊዜ ኣጠቓቕማ ፍቓድ ክህብ ይኽእል፡ እዚ እኹልን ዝተፈቐዱ ኣማራጺታት ምስኣን ሓዊሱ 
ዝተወሰኑ መምዘኒታት እንድሕርተማሊኦም፣ ብተወሳኺ፣ ናይ FDA ውሳነ እቲ ምህርቲ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 ንኮቪድ-19 
ንምክልኻል ውጽኢታዊ ክኸውን ከምዝኽእልን ዝፍለጡ ከምኡውን ክኮኑ ዝኽእሉ ናይቲ ምህርቲ ረብሓታት ክበጽሑ ካብ ዝክእሉ 
ሓደጋታት ምብላጾም ብዘርእዩ ብሳይንሳዊ መርትዖታት ሓፈሻውነት ዝተመሰረተ እዩ። ነቲ ምህርቲ ኣብ እዋን ለበዳ ኮቪድ-19 
ተሓከምቲ ንምሕካም ኩሎም ረቑሓታት ክማልኡ ይግባእ። 
 
ንፒፋይዘር-ባዮንቴክ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዝተውሃበ ናይ ህጹጽ እዋን አጠቓቕማ ፍቓድ እንተይተሰሪዙ ወይካኣ ተቋሪጹ 
(ብድሕሪኡ እቶም ምህርቲ ኣገልግሎት ክህቡ ኣይክእሉን) ነዚኦመ ምህርቲ ንህጹጽ እዋን ኣብ ጥቕሚ ንክውእሉ ዝፈቕድ ህጹጽ እዋን 
ኣጠቓቕማ ፍቓድ መግለጺ ኣብስራሕ ንጸንሕሉ እዋን ይሰርሕ። 
 
 
 
 
 
ኣፍራዪ 
Pfizer Inc., New York, NY 10017 
 
 
ናይ ምህርቲ ተጠቓማይ 
BioNTech Manufacturing GmbH  
An der Goldgrube 12  
55131 Mainz, Germany 
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