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ኮቪድ-19 

ናይ ኮቪድ-19 ሓቅታት ዝሓዘ ወረቀት  
ቅድሚ፣ ኣብ እዋን፣ ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድኩም እንተይ 

ክትፈልጡ አለኩም። 

ሕጂ ኩሎም ዕድሚኦም 12 ዓመትን ልዕሊኡን ዝኾኑ  ነበርቲ ኦሃዮ ክታበት ኮቪድ-19 ንምውሳድ ብቑዓት ስለዝኾኑ፣ ምድላው ኣገዳሲ 
እዩ። ኣብዚ ከመይ ጌርካ ክታበት ከም እትውጥን፣ ኣብ ናይ ክታበት ቈጸራኻ እንታይ ከም እትጽበ፣ ድሕሪ ክታበት እንታይ ከም እትጽበ 
ዝገልጽ እዩ። 

ቅድሚ ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳድኩም 
ክታበት ንምውሳድ እንተድኣወሲንኩም፣ ቅድመ ምድላው ክትገብርሎም ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለው። 

• ክታበትኩም ብምትእምማን ውሰዱ። ማእኸል ምቁፅፃርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC)፣  ናትኩም ኣቅራቢ ክንክን ጥዕና፣ 
ከባብያዊ ናይ ጥዕና ክፍሊ ወይ ናይ ኦሃዮ ክፍሊ ጥዕና (ODH) ዝኣመሰሉ እሙናት ምንጪታት ሓበሬታ ብምጥቃም (ናይ ክታበት) 
መጽናዕትኹም ግበሩ።   

o እቲ CDC ውልቀ-ሰባት ኣብ መጀመርታ እዋን ዝቐረበሎም ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንክወስዱ የተባብዕ። እቶም ክታበታት 
ኩሎም፡ ሓደጋ ከቢድ ሕማም ኮቪድ-19፣ ሕክምና ምእታውን ከምኡ'ውን ሞትን ኣብ ምንካይ ውሑሳትን 
ውፅኢታውያንን እዮም። ገለ ፍርያት ክታበት ኣብ ሕክምናዊ ኩነታት ወይ ቊጥዐ ኣካላት ተመርኲሱ ንሓደ ውልቀ-ሰብ 

ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል። ይኹን እምበር፣ ገለ ናይ ዕድመ ቀይድታት ይምልከቶም እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ፣ እቲ Pfizer ክታበት 
ጥራይ እዩ ነቶም ካብ 12 ክሳብ 17 ዓመት ዝዕድሚኦም ንክወሃብ ፍቓድ ዘልዎ። ክልቲኦም Moderna ን Johnson & Johnson 

ድማ ነቶም 18ን ካብኡ ንላዕልን ዝዕድሚኦም ክውሃብ ፍቓድ ተዋሂብዎ ኣሎ። ኣብዚ እዋን እዚ፣ ንትሕቲ 12 ዓመት 
ዝዕድሚኦም ህጻናት ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምጥቃም ፍቓድ ኣይረኸበን ዘሎ። 

o ክታበታት ምስ ናይ ቀጻሊ ምክልኻል፣ ማለት ማሕበራዊ ምርሕሓቕን ናይ ገጽ ማስኬራ ምኽዳንን ተደሚሩ ካብ ኮቪድ-19 
ዝበለጸ መከላኸሊ ይህብ። ክታበት ምውሳድ ኣብ ሓባራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንምብጻሕ ልዑል ኣበርክቶ ይገብር፣ እዚ 
ድማ ነቶም ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘይብሎም ሰባት ናይ ምልካፍ ተኽእሎ የጉድለሎም። 

• እቲ ክታበት ንናይ ሕክምና ኩነታትኩም ወይ ከኣ ታሪኽኩም ውሑስ ከምዝኾነ ኣረጋግጹ። ዝሓለፈ ታሪኽ ቁጥዐ ናይ 
ክታበት ኣለኩምዶ? ኣብዚ እዋን 'ዚ ምልክታት ኮቪድ-19 የጋጥመኩም ዶ ኣሎ ወይስ ኣብ ትሕቲ ውሸባ ኢኹም ዘለኹም? ኣብ ናይ 
ኮቪድ-19 ክታበታት ወይ ፖሊሶርባት ውሽጢ ብዘለው ጥረ ነገራት ኣለርጂ ኣለካ ድዩ? ኣብተን ዝሓለፋ ክልተ ሰሙናት ካልእ ክታበት 

ወሲድካ ዲኻ? እዚኦም ኩሎም  ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ቆጸራ ቅድሚ ምግባርካ ምስ ኣቕራቢ ጥዕናኻ ክትዘራረበሉ ዘለካ ነገራት 
እዮም። ጥንስቲ ወይ ጡብ ኣጥባዊት እንድሕር ኴንኪ፣ ክታበት ክትወስዲ ትኽእሊ ኢኺ፣ ኮይኑ ግን መጀመርያ ምስ ኣቅራቢ 
ኣገልግሎት ጥዕናኹም ምዝርራብ ፅቡቅ እዩ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት መን ክወስድ ከምዘይግባእ መምርሒ CDC ኣንብብ። 

o ናይ Johnson & Johnson ክታበት ምስ ውሑድ ግን ከኣ ከቢድ ሳዕቤን ዘለዎ ክስተት ዝተኣሳሰረ እዩ —እዚ ከኣ ትሑት ፕላትለታት 
ዘለዎ ምዕጋት ደም (ትሮምቦሲስስ ምስ ትሮሞቦክሲቶፐኒያ ሲንድሮም ወይ ቲቲኤስ)። ንዅሉ እቲ ኣብ ግዜያዊ ናይ 10 መዓልቲ 
ዕረፍቲ ዝርከብ ሓበሬታታት ድሕንነት ድሕሪ ምርኣይ፣ CDC ከምኡ 'ውን FDA ነዚ ክታበት'ዚ 18ን ልዕሊኡን ንዝኾኑ  ኣብ 

ኣሜሪካ ዝነብሩ ሰባት ዳግማይ ምጥቓም ንክቐጽሉ ይመኽሩ። ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዘኽእል ፍሉጥን ተኽእሎታትን 
ጥቕምታት ካብ ፍሉጥን ተኽእሎታትን ሓደጋታት ንላዕሊ እዩ ሚዛኑ። 

▪ እዚ ኣሉታዊ ተርእዮ እዚ ሳሕቲ ዘጋጥም ኮይኑ፣ ካብ 18 ክሳብ 49 ዓመት ዝዕድሚአን 1 ሚልዮን ዝኽተባ ደቂ-
ኣንስትዮ ኣብ ውሽጢ ሸውዓተ ይረኣይ። 50 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ንዝኾናን ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ 
ንዝርከቡ ደቂ ተባዕትዮን እዚ ሕማቕ ኣጋጣሚ እዚ ኣዝዩ ውሑድ እዩ። 

▪ ትሕቲ 50 ዓመት ዝዕድሚአን ደቂ ኣንስትዮ ነቲ ውሑድ ግን ከኣ ዝውስኽ ዘሎ ሓደጋ ትሮምቦሲስ ምስ 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/vaccine-benefits.html
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-how-vaccines-work.pdf
https://www.cdc.gov/
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-health-districts
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/home
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/resources/general-resources/frequently-asked-questions+covid-19-vaccine
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-vaccine-safety.pdf
https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/downloads/pre-vaccination-screening-form.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html#:~:text=If%20you%20have%20had%20a,get%20the%20second%20dose.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html
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ቶሮሞቦክሲዮፒንያ ሲንድሮም (TTS) ክፈልጣ ኣለዎን። ካልእ ኣማራጺታት ናይ ክታበት ኣሎ፤ እዚ ስግኣት እዚ 
ምስ Pfizer ወይ Moderna ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣይተራእየን። 

▪ እቲ ክታበት ካብ ዝወሃበሉ ድሕሪ ሰለስተ ሰሙን፣ ሰባት ን ተኽእሎ ምልክታት ናይ ትሑት ፕላትለታት ምስ ምዕጋት 
ደም ክዕዘቡ ይግባእን  ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምስ ዝህልወኩም ብቕልጡፍ ናብ 
ሕክምና ብምኻድ ክንክን ክትሓትቱ ኣለኩም። ዝኾነ ካብዞም ምልክታት ዘለዎም ሕሙማት ግቡእ ክንክን 
ንምርካብ ናይ ክታበት ታሪኾም ናብ ትካላት ሕክምና ከፍልጥዎ ይግባእ። 

• ብርቱዕን ዘየቋርጽን ቃንዛ ርእሲ ወይ ድብዝዝ ዝበለ ትሪኢት። 

• ሕጽረት ምስትንፋስ። 

• ቃንዛ ኣፍልቢ። 

• ሕበጥ እግሪ። 

• ቀጻሊ ቃንዛ ከብዲ። 

• ኣብ ትሕቲ ቆርበት ቀሊል ምቑሳል ወይ ደቀቕቲ ነጠብጣብ ደም ክንዮ እቲ መርፍእ ዝወግኣሉ ቦታ። 

▪ ሰባት ድሕሪ ክታበት ኣብተን ናይ መጀመርያ መዓልታት ብዛዕባ ፈኲስ ቃንዛ ርእስን ምልክታት ፍሉ/ጉንፋዕ 
ዝመስሉ ክሻቐሉ የብሎምን። እዚኦም ድማ ብሰንኪ እቲ ስርዓተ ምክልኻል ነቲ ክታበት ብዝህቦ መልሲ ጕድኣት 
ዘይብሎም ጐድናዊ ሳዕቤናት እዮም። 

• እቲ ክታበት ናይ ምውሳድ ብቕዓት ኣለካ ድዩ የብልካን ወስን ፣ ኣብ ጥቓኻ ድማ ናይ ወሃቢ ኣገልግሎት ርኸብ።  እቲ 
ብክፍሊ ጥዕና ኦሃዮ (ODH) ዝቐረበ ናይ ክታበት ምሕደራ መፍትሒ (VMS) ንነበርቲ ኦሃዮ ብሓደ ዝውሃብ ኩሉ-መዳያዊ ምንጪ 
ኮይኑ ንክታበት ኮቪድ-19 ብቕዓት ንምውሳን፣ ኣገልግሎት ውሃብቲ ንምርካብ፣ ናይ ክታበት ቆጸራታት ንምድላው፣ ከምኡውን 
ሓደሽቲ ሓበሬታታትን መዘኻኸሪታትን ንምርካብ ዘኽእል እዩ። እቲ መርበብ ሓበሬታ ኣብዚ ይርከብ፡  
gettheshot.coronavirus.ohio.gov። ብተደጋጋሚ ዝሕተቱ ሕቶታት ብምንባብ  ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘለዉ ናይ ስልጠና ሓገዝቲ 
ነገራት ርኣዩ። ኣብ ርእሲ እዚ: ኣብ መላእ ኦሃዮ ጽዕነት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እተቐበላ ናይ ኮቪድ-19 መቕረቢ ቦታታት ካርታ ርአ። 
ዝርዝር ናይ ኣቕረብትን ኣድራሻኦምን ንምርኣይ ብናይ ካውንቲ ወይከኣ ዚፕ ኮድ ድለዩ።  

• ቆጸራኻ ኣዳልው። ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቆጸራ ክትሕዝ ኣለካ፣ ኣብ ካልኦት ቦታታት ድማ ብእግሪ ንዝመጹ ሰባት ኣገልግሎት ይህቡ። 
ቆጸራ ንምሓዝ ነዚ ብጻሕ፡  gettheshot.coronavirus.ohio.gov። ግዝኣት ኦሃዮ ኩሉም ነበርቲ ኦሃዮ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብስፍሓት 
ምስቐረበ ነቲ ክታበት ምርካቦም ንምርግጋጽ ንብዙሕ ሰባት ክታበት ዝወሃበሎም ቦታታትን ክሊኒካትን  ስፖንሰር ይገብር 
ኣሎ። ካልኦት ቦታታት ድማ ኣቐዲሙ ዝመጸ ሰብ ነቲ ክታበት ኣቐዲሙ ይወስድ ብዝብል ኣሰራርሓ ኣገልግሎት ይህቡ እዮም። 
እዚኦም ክሊኒካት ብመኪና ወይ ከኣ ብእግሪ ብምብጻሕ ዝከኣሉ ይኾኑ። ናብ ቆጸራኻ እንታይ ከተምጽእ ከምዘለካ ንምፍላጥ ምስ 
ናይ ክታበት ኣቕራቢኻ ተወከስ። ኣብ ክሊኒክ ቆጸራ ከይገበርካ ክታበት እንድሕር ትወስድ ኮንካ፣ ብዛዕባ ብቕዓት፣ እንታይ 
ከምተምጽእ፣ ከምኡ'ውን እቲ ክሊኒክ ቅድሚ ምኻድካ ንኽትዳለዉ ብኸመይ ከም ዝሰርሕ ዝገልጽ መምርሒ ንኽትረኽብ ኣንብብ 
ወይ ድማ ደውል። ኣስተርጓማይ ወይ ፍሉይ መዕረፊ እንተደሊኻ፣ ብኽብረትካ እንታይ ሓገዝ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ን ኣቕራቢ ናይ 
ክታበት ተወከስ።  

• ን ንበጽሒ ወይ መንእሰይ ቆጸራ ሓዝ። ዕድሚኦም  12 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾኑ ውልቀ-ሰባት ሕጂ ናይ Pfizer ክታበት 
ምርካብ ዝክእሉ ኮይኖም፣ እዚ ክታበት ድማ ኣብዚ እዋን ዕድሚኦም 12-17 ንዝኾኑ ሰባት ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ዝተፈቐደ እቲ 
እንኮ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ዝኾነ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ትሕቲ 12ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ 
ንኽጥቀሙሉ ፍቓድ ኣይረኸበን። ኣብ መላእ እታ ግዝኣት መንእሰያት ክኽተቡሉ ዝኽእሉ ብኣማኢት ዝቑጸሩ ቦታታት ኣለዉ፣ 
እዚ'ውን ናይ ህጻናት ሕክምና ኣብያተ-ጽሕፈት፣ ናይ ክታበት ክሊኒካት፣ ከባብያዊ ናይ ጥዕና ክፍልታት፣ ሆስፒታላት፡ ማእከላት 

ጥዕና ሕብረተሰብን ካልኦትን የጠቓልል። ይኹን "ምበር ወለዲ ናይ 12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ብምኽንያት ህሉው ሕጊ ግዝኣትና 
12 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑን ትሕቲ ዕድመ ቆልዑን ኣብ ቤት-መድሓኒት ክኽተቡ ዝእዝዝ ትእዛዝ ክወሃቦም ከምዘለዎም ክምከሩ 
ይግባእ፤ ብዘይካ ኣብ ፋርማሲ ኣብ ዝኾነ ቦታ ክኽተቡ ይኽእሉ እዮም። ዕድሜኦም 13 ዓመትን ካብኡ ንላዕሊን ዝኾኑ መንእሰያት 

ናይ ሓኪም ትእዛዝ ኣየድልዮምን ከምኡውን ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ቤት-መድሓኒት ወይ ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዝተዘርዘሩ 
ካልእ ወሃቢ ክታበት ክወስዱ ይኽእሉ፡ gettheshot.coronavirus.ohio.gov። 

ክታበት ምስ ረኸብኩም 

• ኮቪድ-19 ወይ ከኣ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት እንተሃልዩኩም ወይ ከኣ ንሕማም ኮቪድ-19 , ዝተቓላዕኹም ክኸውን ይኽእል 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/general_fact_sheet.pdf
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/vaccine-management-solution-faqs.pdf
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/get-the-shot/get-the-shot
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/get-the-shot/get-the-shot
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/get-the-shot/get-the-shot
https://vaccine.coronavirus.ohio.gov/
https://gettheshot.coronavirus.ohio.gov/
https://coronavirus.ohio.gov/wps/portal/gov/covid-19/covid-19-vaccination-program/resources/covid-19-mass-vaccination-clinics


ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ብጽሑ፡ 
coronavirus.ohio.gov 

 

እዩ ኢልኩም እንተሓሲብኩም፣ ቅድሚ ምብጻሕካ ነቲ ኣቕራቢ ክንክን ጥዕና ኣፍልጦን መምርሒታት ድማ ተኸተልን። ናይ ተነጽሎ 
ወይ ናይ ውሸባ መዓልታት ምስ ተወደአ ካልእ ቆጸራ ክትሕዝ ከድሊ ይኽእል እዩ። 

• ቅድሚ ቆጸራኻ። ክታበት ቅድሚ ምርካብካ፣ መግቢ ብላዕ ብዙሕ ማይ ድማ ስተ። እዚ ብፍላይ ንቆልዑን ኰተቴን ኣገዳሲ እዩ 
ምኽንያቱ ዝኾነ ክታበት ድሕሪ ምውሳድ ኣብ ኣባጽሕ ካብ ዓበይቲ ንላዕሊ ሃለዋት ምጥፋእ ብብዝሒ ከምዝረኣይ ብ CDC ይገለጽ። 
እንተተኻኢሉ ኣብ ቅድሚ ቆጸራ ዘላ ለይቲ ብዙሕ ዕረፍቲ ውሰድ። ቅልጽም ብቐሊል ንምርካብ ሓጺር እጅገ ዘሎ ወይ እጅገ ዘይብሉ 
ካምቻ ግበረሉ። ዝሕል ዝበለ መዓልቲ እንተኾይኑ፣ ቀጸላ ምስ ካርዲጋን ወይ ጃኬትን ቀልጢፍካ ከተጽኦ ቀሊል እዩ። 

• ናብ ቆጸራኻ ክትከይድ ከለኻ ርእስኻ ሓሉ። ኣብ ውሽጢ ወይ ኣብ ግዳም ኣብ ዘሎ መስመር ክትጽበ ወይ ኣብ ማኪናኻ ክትጽበ 
ትኽእል ኢኻ። እናተጸበኻ ካብ ካልኦት እንተ ወሓደ 6 ጫማ ርሒቕካ ክትጸንሕ ድሉው ኩን። ንኣፍንጫኻን ኣፍካን ዝሽፍን ማስኬራ 

ግበር፣ ኣብ ውሽጢ፣ ኣብ መስመር፣ ወይ ኣብ ካልእ ቦታ ኸለኻ ድማ ካብ ካልኦት 6 ጫማ ርሓቕ። 

• መለለዪ ሰነዳትኩም ሒዝኩም ምጹ፡ እቲ ወሃቢ ክታበት መንነትካ፣ ሽምካን ዕድመኻን ንምርግጋጽ ናይ መለለይ ሰነዳት ይደሊ። 
ናይ ዜግነት ወይ ናይ ነባርነት ኩነት መረጋገጺ ከተርኢ ኣየድልየካን እዩ። ናይ መንነት ሰነድካ ናይ ኣግልገሎት ግዚኡ ዝሓለፈ ወይ 
ብካልእ ግዝኣት ወይ ሃገር ዝተውሃበ እንተኾነ ተቐባልነት ኣለዎ። ገለ ቅቡላት ዝኾኑ መለለዪ ሰነዳት ኣብ ታሕቲ ተዘርዚሮም ኣለዉ፡

o መዓልቱ ዝሓለፈ ወይ ዝተውሃበሉ ቦታ 
ብዘየገድስ፣ ፍቃድ ምምራሕ መኪና ወይ ዝኾነ 
ናይ ስእሊ መለለዪ መንነት። 

o ኣብ ስራሕ ዘሎ ወይ ጡረታ ዝወፀ ናይ ወታደር 
መለለዪ መንነት 

o ናይሓኪም መግለፂ (ሓደሽቲ መዝገባት ሓወስካ) 

o መዝገባት ህዝቢ ቆፀራ 

o መዝገባት ምርዓም 

o ምስክር ወረቀተ ናይ ዜግነት መውሃቢ 

o ናይ ልደት ምስክር ወረቐት፡ ናይ ልደት መዝገብ፣ 
ናይ መጀመርያ ወይ ዝተረጋገፀ ቅዳሕ 

o ናይ ኮንሱለይት መለለዪ መንነት ወይ ናይ ማትሪክላ 
ኮንሱለይት  

o ፓስፖርት ወይ ፓስፖርት ካርድ  

o ናይ ዜግነት ምስክር ወረቀተ 

o ቀዋሚ ናይ ነባርነት ካርዲ 

o ምልክታ ዜግነት ወይ ናይ ዜግነት ሰነዳት 

ንምቅያር： 

o ቅርፂ ምምሕዳር መንግስቲ 

▪ መዝገባት ኣገልግሎት ውትድርና (ዲዲ -214) 

▪ መረጋገፂ ካብ አሜሪካ ናይ ውፃኢ ዜጋ ምዃን 
(ኤፍ.ኤስ.-545) 

▪ መረጋገፂ ካብ አሜሪካ መዝገብ ትውልዲ 
ውፃኢ ሃገር ዜጋ ምዃን (DS-1350) 

▪ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ዜግነት ዘለዎ፤ 
መዝገብ ውፃኢ ምይይጥ (ኤፍ.ኤስ.-240) 

▪ ሰነድ ፍቓድ ስራሕ (I-766/EAD) 

▪ ናይ ትራንስፖርት ደብዳበ (I-797F) 

• ትሕቲ ዕድመ ንዝኾኑ ህጻናት ፍቓድ የድሊ፡ እዚ ድማ ከም ተወሳኺ ናይ መንነት ሰነድ ምርኣይ እዩ ካብ 18 ዓመት ንታሕቲ 
ዝኾኑ ዘይወጽኡ ቆልዑ ዝኾነ ክታበት ንኽወሃቦም ናይ ወለዲ ወይ ናይ ሕጋዊ ሞግዚት ፍቓድ ክህልዎም ይግባእ። ብሓፈሽኡ ወለዲ 
ወይ ከኣ ሕጋዊ ሞግዚት እቲ ክታበት ንኽወሃቦም ነቶም ትሕቲ ዕድመ ህጻናት ከሰንይዎም ይግባእ፡ እዚ ድማ ምሕደራ እቲ ክታበት 
ኣብ ቤት ፅሕፈት ሓኪም፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝተሞርኮሰ ወይ ምስ ቤት ትምህርቲ ዝተሓሓዝ ክሊኒክ ወይ ከኣ ኣብ ተመሳሳሊ ቦታ 
እንተዘይኮይኑ። ወለዲ/ሕጋውያን መጕዚያታት ብ VMS ኣቢሎም ቆጸራታት እንተዳኣዳልዮም ዲጂታላዊ ፍቓድ ክህቡ ይሕተቱ። 
ብተወሳኺ ኣብቲ ቦታ ናይ ስምምዕ ቅጥዒ ክፍርሙ ይሕተቱ እዮም። 

• ቅድሚ ክታበት ምሃብካ ነቲ ናይ ክታበት ኣቕራቢኻ እንታይ ትነግሮ፡ ብዛዕባ ተወሳኺ ኽትመያየጡሉ እትደልዩ ረቛሒታት 
ወይ ቅድመ ኵነታት ንምፍላጥ ብዛዕባ ቁጥዔን ካልእ ናይ ጥዕና ኩነታትን ብተኸታታሊ ሕቶ ይቀርበልኩም እዩ። ናይ መድመይቲ 
ሕማም እንድሕር ኣጋጢሙካ ወይከኣ ናይ ደም መቅጠኒ መድሓኒት እንድሕር ትወስድ ኴንካ፣ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ እንድሕር 
ዘይብልኪ ወይ ንስርዓተ-ምክልኻል ሕማምኪ ዝጸሉ መድሃኒት ትወስዲ እንተሃሊኺ፣ እንተጠኒስኪ ወይ ክትጠንሲ እንድሕር 

ሓሲብኪ፣ ውላድኪ ጡብ እንድሕር ኣጥቢኺ፣ ካልእ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንድሕር ተዋሂቡካ፣ ወይ ኣብተን ዝሓለፋ 14 መዓልታት 
ዝኾነ ዓይነት ክታበት እንድሕር ተዋሂቡካ፣ ናይ ቁጥዐ ታሪኽካ ኣካፍል። እዚ ማለት ግን ነቲ ክታበት ክትረኽቦ ኣይትኽእልን ኢኻ 
ማለት ኣይኮነን ፡ ኣቐዲምካ ምስ ወሃቢ ኣገልግሎት ጥዕና ኽትዘራረብ እዩ ዝምከር። 

• ናይ መርፍእ መውግዒ ቦታ፡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ናይ ላዕለዋይ ኢድ ጭዋዳ ዝርከብ ደልቶይድ ብዚውጋእ ኣካል እዩ 
ዝወሃብ። እቲ መርፍእ ካብ መንኵብካ ናብ ጭዋዳ ዝወርድ ሰለስተ ናይ ኣጻብዕቲ ግፍሒ ዘለዎ ይወሃብ። ነቲ ላዕለዋይ ክፋል 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/by-age/years-13-18.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/doctor-visits-medicine.html
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/covid-19-fact-sheet-forms-of-id.pdf


ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ብጽሑ፡ 
coronavirus.ohio.gov 

 

ቅልጽም ብቐሊሉ ንኽትጥቀመሉ ዘኽእለካ ክዳን ተኸደን። 

• ትጭነቕ እንተ ኣሊኻ፡ ቅድሚ እቲ መርፍእ ቀስ ኢልካ ኣስተንፍስ እሞ ሓደ ዘዘናግዕ ነገር ሕሰብ። ናብ ስሪንጋ ኣይትጠምት፣ ነቲ 
መርፍእ እትወሃበሉ ቅልጽም ድማ ኣፍኩስ። ወለዲ ደቆም ነቲ ክታበት ምእንቲ ኽዳለዉሉን ነቲ ተመክሮ ውጥረት ከም ዝንኪ 
ዝገብርን ቀሊል ስጕምቲ ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ወለዲ ደቆም ክታበት እናረኸቡ ከለዉ ኣዕሚቖም ኼስተንፍሱ ብምዝኽኻር 
ጭንቀቶም ኬህድኡ ወይ ድማ ምስኦም ብምዝራብ ናብ ካልእ ከም ዘስግል ክገብሩ ይኽእሉ እዮም።  

• ክፍሊት ኣየድልን። ንተቐበልቲ ክታበት ካብ ጁባ ዝግበር ወጻኢታት ኣይክህሉን እዩ። ይኹን እምበር ናይ ጥዕና መድሕን እንተሊዩካ 
፣ ነዚ ሓበሬታ እዚ ንወሃቢ ክታበት ንምሃብ ክትዳሎ ይግባእ።   

• ድሕሪ ክታበት፣ ንግብረመልሲ ክትትል ይግበር እዩ። ኩሎም ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ዝወስዱ ሰባት ኣብ ኑቕጣ እንተውሓደ ን15 
ደቓይቕ ንተኽእሎ ግብረ መልሲ ቁጠዐ ክትትል ይግበረሎም እዩ። ኣብ ዝሓለፈ እዋን ከቢድ ናይ ቁጥዐ ግብረመልሲ ዝነበሮም ወይ 
ዝኾነ ዓይነት ቅልጡፍ ቁጥዓዊ ግብረመልሲ ናይ ሓደ ክታበት ወይ ብመርፍእ ዝውሰድ ፍወሳ ዘጋጠሞም ሰባት ነቲ ክታበት ድሕሪ 
ምርካቦም እንተወሓደ ን30 ደቓይቕ ክትትል ይግበረሎም እዩ። 

• ናይ ክታበት ካርድን ወረቐትን ሓቅታትን ሓዝ። ናይ ክታበት ካርዲ ወይ ወረቐት ክትወስድ ኣሎካ። እዚ ድማ ነዚ ዝስዕብ ይነግር  
ኣየናይ ዓይነት ክታበት ኮቪድ-19 ከምዝወሰድካ፣ መዓስ ከምዝወሰድካዮ፣ ኣበይ ከምዝወሰድካዮ ዝነግረካ። ነዚ ካርድ እዚ ኣብ 
ውሑስ ቦታ ኣቐምጦ፣ ካልኣይ መርፍእ ክትውጋእ ምስ ተመለስካ ድማ ሒዝካዮ ምጻእ። ኣብ መጻኢ ምናልባት ተወሳኺ ናይ 
መሐየሊ ዶዛት ኣብ ዘድልየሉ እዋን ስለዘሎ ንካርዲኻ ኣይትጠርዞ። ንመሐለውታ ኣብ ቴለፎንካ ስእሊ ናቱ ክትወስድ ነተባብዓካ። 
ብዛዕባ እቲ ዝተዋህበኩም ፍሉይ ክታበት ኮቪድ-19 ተወሳኺ ሓበሬታ ዝህበኩም ናይ ጭብጢ ወረቐት ክትወስዱ ይግባእ። ናይ FDA 
መርበብ ሓበሬታ እውን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ሓበሬታታት ዝሓዘ እዩ።  ናይ ክታበት ካርድ እንተ ኣጥፊእካ፡ 

o ኣብ ናይ መጀመርታ ቆጸራኻ ናይ ኮቪድ-19 ናይ ክታበት ካርዲ እንተ ዘይተቐቢልካ፣ ነቲ ናይ መጀመርያ መርፍእ 
ዝወሰድካሉ ኣቕራቢ ክታበት ኣዘራርብ።  

o ናይ ክታበት ካርዲ እንተ ጠፊኡካ ወይ ቅዳሕ እንተዘይብልካ፣ ናይ ክታበት መዝገብካ ንምርካብ ብቐጥታ ንወሃቢኻ 
ክታበት ተወከስ። ንወሃቢ ክታበት ብቐጥታ ብገለ ምኽንያት ክትረኽቦ ምስ ዘይትኽእል፣ ብኽብረትካ ምስቲ ኣብ ከባቢኻ 
ዝርከብ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ ክርከብ ዝኽእል ክፍሊ ጥዕና ተወከስ https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-
health-districts እዚ ድማ ናይ ክታበት መዝገብካ ንምርካብ ዝሕግዙ እዮም።  

o ብ v-safe ወይ VaxText እንድሕር ተመዝጊብኩም፣ ነዚኦም መሳርሒታት ብምጥቓም ናይ ክታበት ሓበሬታኹም ምርካብ 
ትኽእሉ ኢኹም። 

o ከምኡ'ውን ነዚ መምርሒታት ተኸቲልካ ካብ ክፍሊ ጥዕና ኦሃዮ ናይ ክታበት መዝገብካ ኽትሓትት ትኽእል ኢኻ: 
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/public-instructions-to-access-impactsiis-record.pdf.  

o ሓበሬታ ናይ ክታበት ክትረኽብ ዝከኣለካ ጻዕሪ እንተጌርካ፣ ቅዳሕ ወይ መተካእታ ናይ ክታበት ካርድካ ክትረኽብ 
እንተዘይክኢልካ፣ ምስ ኣቕራቢ ክታበት ተዘራረብ። 

 

  

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.vaccines.gov/get-vaccinated/for_adults
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/vaccines/parents/visit/less-stressful.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/coronavirus-disease-2019-covid-19/multilingual-covid-19-resources
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-health-districts
https://odh.ohio.gov/wps/portal/gov/odh/find-local-health-districts
https://coronavirus.ohio.gov/static/vaccine/public-instructions-to-access-impactsiis-record.pdf
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ድሕሪ ምውሳድ ክታበት 

• ፎኮስቲ ጐድናዊ ሳዕቤናት ልሙዳት እዮም። ብዙሓት ነዚ ክታበት ዝወሰዱ ሰባት ፎኪስ ጎድናዊ ሳዕቤናት ከም ዘጋጠሞም 
ሓቢሮም እዮም። እቶም ምስ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተኣሳሰሩ ኣዝዮም ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት  ምስ መብዛሕትኡ ክታበታት 
ዘጋጥሙ ጎድናዊ ሳዕቤናት ተመሳሳሊ እዮም፤ ንኣብነት፡ መርፍእ ዝተወገአሉ ቦታ ምቕያሕ ወይ ቃንዛ ወይ ምሕባጥ፣ ቃንዛ 
ጭዋዳታት ወይ ቃንዛ መላግቦ፣ ረስኒ፣ ቀዝሒ፣ ድኻም፣ ቃንዛ ርእሲ። እዚኦም ጐድናዊ ሳዕቤናት እዚኦም ከም ጉንፋዕ መሲሎም 
ክስምዓካን መዓልታዊ ንጥፈታትካ ናይ ምግባር ክእለትካ እውን ክጸልዎ ዝኽእል እኳ እንተዀነ፣ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት 
ግን ክርሕቑ ኣለዎም።እዞም ምልክታት እዚኦም ሰውነትካ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ይሃንጽ ከምዘሎ ዘርእዩ ልሙዳት 
ምልክታት እዮም። 

o መርፍእ ድሕሪ ምውጋእካ ሃለዋት ምስሓት ፡ ብመሰረት ሓበሬታ CDC፣ ዝዀነ ክታበት ድሕሪ ምውሳዱ ሃለዋት 
ምጥፋእ ካብ ዓበይቲ ሰባት ንላዕሊ ኣብ ኣባጽሕ ልሙድ እዩ፣ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ምስ ክታበት ናይ ምውሳድ ጭንቀት 
እዩ ዝተኣሳሰር። መርፍእ ክትውጋእ ከለኻ ኮፍ ኢልካ ወይ ተገዲምካ ኮፍ ኢልካ ን15 ደቓይቕ ድሕሪ እቲ መርፍእ ውን ኮፍ 
ኢልካ ምጽናሕ ሃለዋትካ ካብ ምስሓት ንምክልኻል ይሕግዝ። ንስኻ ወይ እታ ኰተቴኻ ኣብ ግዜ ትዕዝብቲ ድሕሪ ክታበት፡ 
ድኻም፣ ጽርውርው፣ ፈኲስ፣ ወይ ረሃጽ ይስመዓኩም እንተ ኣልዩ፣ ነቶም ሰራሕተኛታት ናይ'ቲ ትካል ኣፍልጦምን ኣብቲ 
ቦታ ንንውሕ ዝበለ ደቓይቕ በጥ በል። ኣብ ደም ንዘሎ መጠን ሽኮር ንምቁጽጻርን ንምጥላልን ማይ ወይ ጽማቝ ስተዩ 
ከምኡ ድማ ስናክ/ጠዓሞት ብልዑ። 

o ጐድናዊ ሳዕቤናት ፈወሱ። ቃንዛ ወይ ዘይምቹእነት እንተሃልዩኻ፣ ከም ኣይቡፕሮፈን ወይ ኣሴታሚኖፊን ዝኣመሰሉ 
ብዘይ ትእዛዝ ሓኪም ዝውሰዱ መድሃኒታት ንምውሳድ ንሓኪምኻ ኣዘራርቦ። ቃንዛን ዘይምቹእነትን ኣብቲ መርፍእ 
ዝወግኣሉ ቦታ ንምንካይ፣ ጽሩይን ዝሑልን ጥሉል ዝኾነ መሕጻብ ጨርቂ ኣብቲ ከባቢ ግበሩ። ኢድካ ኽትትንቀሳቐስን 
ክተወሳውስን ጽዓር። ረስኒ ዘስዕቦ ዘይምቹእነት ንምንካይ፣ እኹል ፈሳሲ ስተ ከምኡድማ ፈኲስ ኣከዳድና ተከደን።   

o ናብ ሓኺም መዓስ ይድወል ወይ ከኣ ናይ ህጹጽ ክንክን መዓስ ይሕተት  

• ድሕሪ ገለ መዓልታት ጎድናዊ ሳዕቤንኩም እንተዘይ ከይዱ ወይ ከኣ እንተገዲዱ ን ኣቕራቢ ጥዕናኹም ተወከሱ። 
ገለ ናይ ክታበት ጎድናዊ ሳዕቤናት ምስ ምልክታት ኮቪድ-19 ተመሳሰልቲ እዮም።  

• ድሕሪ ትዕዝብትን ካብ ቦታ መውሃቢ ክታበት ምስከድኩምን፣ ከም ሕኸኽን ሕብጠትን ዝበሉ ፎኪስ ናይ 
ኣለርጂክ ግብረ መልሲ ኣለኒ ኢልኩም እንተሓሲብኩምን፤ ነዞም ምልክታት ንኣቅራቢ ክታበትኩም ሓብርዎዎ።  

• ከም ኣናፍላክሲስ ዝኣመሰሉ   ብርቱዓት ናይ ቁጥዐ ግብረመልሲታት ሳሕቲ እዮም። ብኢፒነፍሪን ምሕካም 
ዘድሊዮ ወይ ኣብ ሆስፒታል ደቂስካ ሕክምና ዘድልዮ እንተኾይኑ ከቢድ ቍጥዐ ኣካላት እዩ። እቲ CDC ድማ 

ክታበት ኮቪድ-19 ድሕሪ ምርካቦም ነዚ ኣሉታዊ ተርእዮታት ዘጋጠሞም ውሑዳት ሰባት ፈሊጦም እዮም፡ ድሕነት 
ናይ እቶም ክታበታት ድማ ብቐጻሊ ክከታተሉ እዮም። 

o ድሕሪ ትዕዝብትንን ካብ ቦታ መውሃቢ ክታበታት ምስከዱኩም፣ ምልክታት ናይ ኣናፊላክሲስ ከም 
ምጭንናቅ ኣብ መተንፈሲ ኣካላት፣ ጽርውርው፣ ነብስኻ ምስሓት፣ቅልጡፍ ህርመት ልቢ፡ ሕብጠት 
ከንፈር፣ ገፅን ጎሮሮን ዝበሉ ኣለርጂክ ግብረ መልሲ ኣለኒ ኢልኩምም እንተሓሲብኩም፤ ቀጥታ ህጹጽ 
ዝኾነ ሕክምናዊ ረዲኤት ድለዩ።   

o ካብ 7 ክሳብ 14 መዓልታት ድሕሪ ምጽናሕ ሕጽረት እስትንፋስ፣ ቃንዛ ኣፍልቢ፣  ምሕባጥ እግሪ፣ ቀጻሊ 
ቃንዛ ከብዲ፣ ስነ-መትናዊ ምልክታት  (እንከላይ ብርቱዕን ዘየቋርጽን ሕማም ርእሲ ወይ ደብዛዝ 

ትርኢት) ወይ ፔቴቺያ (ቀይሕ ነጠብጣብ) ካብ ቦታ ክታበት ወጻኢ እንድሕር ኣማዕቢልኩም፣፣ 
ብቕልጡፍ ሕክምናዊ ሓገዝ ድለዩ። 

o ጎድናዊ ሳዕቤን/ ግብረ መልስታት ሪፖርት ግበር/ሓብር፡ CDC ን ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ኣሜሪካ (FDA) 
ንተቐበልቲ ክታበት ወይ ወሃብቲ ኣገልግሎት ትካላት ከጋጥሙ ንዝኽእሉ ግብረ መልስታት (ወይ ኣሉታዊ ተርእዮታት) ናብ 

Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) ክሕብሩ የተባብዕ። CDC v-safe ዝበሃል ሓድሽ ስማርት ስልኪ ጌሩ 
ዝሰርሕ መሳርሒ እውን ንተቐበልቲ ክታበት ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ እዩ። እቶም ኣብኡ ዚምዝገቡ ሰባት ብጽሑፋዊ 
መልእኽትን ብመጽናዕቲ እተዳለወ ጽሑፋትን ገይሮም ብሕታዊ መርመራታት ጥዕና ይግበረሎም እዩ። እቲ መሳርሒ/ንዋት 
ብተወሳኺ እቶም ተቐበልቲ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ምርካቦም ንዝረኸብዎ ዝኾነ ይኹን ጎድናዊ ሳዕቤን ነቲ CDC 
ከካፍሉ የኽእሎም። ብተወሳኺውን V-safe ናይ ካልኣይ-ዶዝ መዘኻኸሪታት ይህብ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect/after.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/allergic-reaction.html
https://www.fda.gov/safety/reporting-serious-problems-fda/what-serious-adverse-event
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
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• ናይ ካልኣይ ዶዝ ቆጸራ ሓዝ። ክታበት Pfizer ከምኡ'ውን Moderna ክታበትን ክልተ ዶዝ የድልዮም። ናይ Johnson & Johnson 
ክታበት ድማ ሓደ ዶዝ እዩ ዝደሊ። ናይ ክልተ ዶዝ መድሓኒት ዘድልዮም ነበርቲ ኦሃዮ ካብቲ ተመሳሳሊ ኣፍራዪ ትካል ናይቲ ክታበት 
ካልኣይ ዶዝ ክቕበሉ ኣለዎም፣ ምክንያቱ ድማ ዘይቀያየሩ ብምዃኖም እዩ። ካልኣይ ቆጸራ ኣብ ናይ ቀዳማይ ዶዝ ቆጸራኻ ዘይተዋህበ 
እንተደኣ ኰይኑ፣ ቈጸራኻ ኣብ ዝኣኽለሉ እዋን መደብ ከተውጽእ ኣብ ዓውደ ኣዋርሕካ መዘኻኸሪ ሓዝ። 

o ናይ Pfizer ክታበት እንድሕርወሲድኩም፣ እቲ ካልኣይ ዶዝ ካብ መጀመሪያ ዶዝ ድሕሪ 21 መዓልታት ይወሃብ እዩ።  

o ናይ Moderna ክታበት እንድሕርወሲድኩም፣ እቲ ካልኣይ ዶዝ ካብ መጀመሪያ ዶዝ ድሕሪ 28 መዓልታት ይወሃብ እዩ። 

o ኣብ ውሽጢ ኣርባዕተ መዓልቲ ናይ ጸጋ ጊዜ ዝተውሃቡ ካልኣይ ዶዝ እውን ቅቡል ተጌሩ ይቁፀር። ቅድሚ እቲ ናይ ጸጋ ጊዜ 
ብጌጋ ዝተውሃቡ ዶዛት ክድገሙ የብሎምን።  

o ይኹን እምበር፣ ነቲ እተሓስበ ግዜ ብግቡእ ክትስዕቦ እንተ ዘይክኢልካ፣ ካልኣይ ዶዝ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ቀዳማይ 
ዶዝ ስጋዕ ሽዱሽተ ሰሙናት (42 መዓልታት) ንክወሃብ ቆጸራ ምሓዝ ይከኣል እዩ። እቲ ካልኣይ ዶዝ ክንዮ እዚ ኣብ ላዕሊ ዘሎ 
ጋግ እንተ ተዋሂቡ፣ ነቲ ተኸታታሊ መድሓኒት እንደገና ኽትጅምሮ ኣየድልን እዩ። 

• ሕማም ናይ ምክልኻል ኣቕሚ ብቕልጡፍ ዝህነጽ ኣይኮነን። ኣካላትካ ድሕሪ ዝኾነ ክታበት መከላኸሊ ክሃንጽ ግዜ ይወስድ 
እዩ። ሓደ ውልቀሰብ ሙሉእ ብሙሉእ ከምዝተከተበ ዝቑጸር ክልተ ሰሙን ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ 
ምውሳዱ እዩ።  

ነቶም ምሉእ ብምሉእ ክታበት ዝረኸቡ ውልቀ-ሰባት መዓልታዊ ንጥፈታቶም ዳግማይ ንምጅማር ውሑስ ምስ ኮነ፡ ክልተ 
ሰሙን ድሕሪ እቲ ናይ መወዳእታ ዶዝ ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀ-ሰባት ኣብ ገለ ኩነታት ውሑድ ጥንቃቐታት ክወስዱ ይኽእሉ። 
CDC ኣብ ገዛኹም ምስዘይነብሩ ካልኦት ሰባት ውሑስ ዝኾነ ምብጻሕ ንምግባር፣ ኮቪድ-19 ምስ ዘለዎ ሰብ ድሕሪ ምርካብካ እንታይ 
ክትገብር ከምዘለካን ኣብ ውሽጢ ገዛ ወይ ካብ ገዛ ወፃኢ ኣብ ዝካየዱ ንጥፈታት ንዝሳተፉ ንዝተኸተቡ ወይ ከኣ ዘይተኸተቡ ሰባት 
ዝግበር መከላከሊ ብዝምልከት ናይ ምኽሪ ይህብ።  

o ምሉእ ብምሉእ ዝኽተቡ ሰባት ማስክ ከይገበሩ ወይከኣ 6 ጫማ ከይረሓቑ ምስ ካልኦት ምሉእ ብምሉእ ዝተኽተቡ ሰባት ኣብ 
ገዛ ክእከቡ ይኽእሉ። 

o  ምሉእ ብምሉእ ዝኽተቡ ውልቀሰባት ኣብ ዝኾነ ክሊ ዕድመ ዘለው ምስ ዘይኽተቡ ካብ ካልእ ስድራቤት ዝኾኑ ሰባት 
(ንኣብነት ኩሎም ብሓባር ምስ ዝነብሩ ኣዝማዶም ብምብጻሕ) ብዘይ ማስክ ወይ ብዘይ ናይ 6 ጫማ ፍልልይ ክእክቡ 
ይኽእሉ። እዚ ግን ዝኾነ ካብቶም ሰባት ወይ ዝኾነ ምስኦም ዝነብር ሰብ ካብ ኮቪድ-19 ንዝመጽእ ከቢድ ሕማም ናይ 

ምቅላዕ ስግኣተ-ሓደጋ ከስዕብ እንተዘይክኢሉ እዩ። 

o ምሉእ ብምሉእ ዝኽተቡ ውልቀ-ሰባት ኣብ ግዳም ብሙዃን ብዘይካ ኣብ ገለ ዝተጫቓጨቑ ቦታታት ከም ስታድዩማት: 
ኮንሰርትታት: ወይ ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝርከቡሉ እተወሰነ ቦታታት ማስክ ከይገበሩ ክእከቡ ወይ ንጥፈታት ከካይዱ 
ይኽእሉ እዮም። 

o ምሉእ ብምሉእ ዝተኸትቡ ውልቀሰባት ምስ ኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ድሕሪ ምርካቦም ምልክታት ኮቪድ-19 
እንተዘይሃልይዎም ካብ ውሸባን ምርመራን ክቑጠቡ ይኽእሉ እዮም። ሙሉእ ብሙሉእ ክታበታት ዘለዎም ውልቀሰባት 
ኣብ ናይ ጉጂለ ቦታ (ከም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ወይ መቐየዲወይ ከኣ ኣብ ናይ ጉጂለ ገዛ) ዝቕመጡን ከምኡከኣ ኣብ ከባቢ 

ኮቪድ-19 ዘለዎም ሰባት እንተድኣ ሃልዮም፡ ዋላ ምልክታት ሕማም እንተዘይሃለዎም ን14 መዓልታት ካብ ካልኦት ሰባት 
ርሒቖም ምርመራ ክገብሩ ይግባእ። 

o ኣብ ውሽጢ ዩናይትድ ስቴትስ ጉዕዞ ዝገብሩ ምሉእ ብምሉእ ዝኽተቡ ሰባት ቅድሚ ወይ ድሕሪ ጉዕዞ ምርመራ ክገብሩ 
ኣየድልዮምን ወይኻዓ ድሕሪ ጉዕዞ ባዕሎም ምውሻብ ኣየድልዮም። 

• እቲ ናይ ምክልኻል ስጕምትታት መዓስ ክቕጽል ኣለዎ፡ ብመሰረት ናይ CDC ምኽሪ፣ ምሉእ ብምሉእ ዝኽተቡ ሰባት ኣብ 
ቅድሚ ሰባት ኣብ ዝህልዉሉ እዋን፣ ምስ ካብ ብዙሓት ካልኦት ስድራቤታት ዝመጹ ዘይተኸትቡ ሰባት ክትበጽሑ ከለኹምን፡ ኣብ 
ከባቢ እቶም ኮቪድ-19 ናይ ምሕማም ልዑል ተኽእሎ ዘለዎም ዘይክቱባት ሰባት ምስ ዝህልዉ ነዚኦም ናይ ኮቪድ-19 ጥንቃቐታት 
ምግባር ክቕጽሉ ይግባእ። 

o ንኣፍን ኣፍንጫን ዝሽፍን ብግቡእ ዝተገጣጠመ ማስኬራ ግበር እዚ ከኣ ኣብ ገዛ ኣብ ናይ ህዝቢ ቦታታት፣ ምስ ዘይተኸትቡ 
ሰባት ኣብ ገዛ ምእካብ ፣ ቆልዑት ሓዊስካ ካብ ሓደ ንላዕሊ ቤተ-ሰብ ምእካብ ወይ ከኣ ምስ ዘይተኸትበ እሞ ኣብ ዝውስኽ 
ሓደጋ ናይ ኮቪድ-19 ከቢድ ሕማም ወይ ሞት ዘሎ ሰብ ወይ ምስ ሓደ ኣብ ዝልዕል ዘሎ ሓደጋ ዘሎ ዝቕመጥ ሰብ ኮንካ ናብ 
ገዛ ምብጻሕ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/participate-in-activities.html


ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ብጽሑ፡ 
coronavirus.ohio.gov 

 

o ኣብ ውሽጢ ገዛ ካብ ዝግበሩ ዓበይቲ ኣኼባታት ኣወግድ። 

o እንተ ተጓዒዝካ፣ ንርእስኻን ንኻልኦትን ካብ ሓደጋ ንምክልኻል ስጕምቲ ክትወስድ ኣሎካ። ኣብ ነፈርትን ኣውቶቡሳትን 
ባቡራትን ካልእ ከምኡ ዝኣመሰለ ህዝባዊ መጕዓዝያታትን ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ሃገር ወይ ናብ 
ወጻኢ ኣብ እትጐዓዘሉ ቦታታት: ከምኡውን ኣብ ከም መዓርፎ ነፈርትን መደበራትን ዝኣመሰለ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ 
ኣሜሪካ ዝርከብ መደበር መጐዓዝያ ማስኬራ ክትክደን ትግደድ ኢኻ። 

o ምሉእ ብምሉእ ክታበት ዝወስዱን ዓለምለካዊ ጉዕዞ ዝገብሩ ውልቀ-ሰባት ናይታ ዝበጽሕዋ ሃገር መምርሒታት ክስዕቡ 
ኣለዎም። እዞም ውልቀ-ሰባት እዚኣቶም በታ ዝበጽሕዋ ሃገር እንተዘይተሓቲቶም ካብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ቅድሚ 
ምውጻኦም ኽምርመሩ ኣየድልዮምን እዮም።  

• እዞም ሰባት ቅድሚ ናብ ኣሜሪካ ኣህጉራዊ በረራ ክገብሩ ምስቃሎም ናይ ኣሉታ/ነጋቲቭ ውጺኢት መርመራ ወይ 
ሰነድ ናይ ምሕዋይ ካብ ኮቪድ-19 ከርእዩ ኣለዎም። 

• እዞም ውልቀ-ሰባት እዚኦም ፡ ድሕሪ ዓለም ለኻዊ ጕዕዞ ካብ 3-5 መዓልቲ ክመርመሩ ኣለዎም። 

• እዞም ሰባት እዚኣቶም ናብ ሕቡራት መንግስትታት ኣመሪካ ምስ ተመልሱ ክዉሸቡ ኣየድልዮምን እዩ። 

o ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ምስዘጋጥሙካ ምርመራ ግበር። 

o ሕማም ዘለዎም ወይ ንስርዓተ ምክልኻል ዘዳኽም መድሃኒት ዝወስዱ ዘለዉ ሰባት ብዛዕባ ንጥፈታቶም ምስ ናይ ጥዕና 
ክንክን ኣቕረብቶም ክዘራረቡ ኣለዎም። ኮቪድ-19 ንምክልኻል ኩሉ ጥንቃቐታት ክገብሩ ከድልዮም ይኽእል እዩ። 

o ብኣስራሒኻ ንዝወጸ መምርሒ ተኸተል። 

o ነቲ ብCDC/ሲዲሲን ከምኡ'ውን ክፍሊ ጥዕናን ዝወጸ ናይ ጉዕዞ ጠለባትን ለበዋታትን ተኸታተሉ።  

ብሓባር፣ ክታበትን ቀጻሊ ናይ ምክልኻል ስጉምታትን ካብ ኮቪድ-19 ዝበለጸ ምክልኻል ይህቡ። 

ዝተመሓየሸሉ ዕለት፡ ጉንበት 12/2021። 

ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ ነዚ ብጽሑ፡ coronavirus.ohio.gov ኮቪድ-19 ንዝምልከቱ ሕቶታትኩም መልሲ ንምርካብ፣ በዚ ስልኪ 
ደውሉ፡  

1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634). 

ኣእምሮኣዊ ጥዕናኩም ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኩም ኣገዳሲ እዩ። ንስኹም ወይ ከኣ ፈተውቲኹም ምስ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ 
ዝተተሓሓዘ ጭንቀት እንተኣጋጢምኩም፣ ን 24 ሰዓታት ኣብ ሰሙን ንሸውዓተ መዓልታት ሓገዝ ይርከብ እዩ። ይብ ኮቪድ-19 
ናይ ሓገዝ መስመር ኣብ 1-800-720-9616 ደውሉ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
http://coronavirus.ohio.gov/

