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ሕማም ኮሮና ቫይረስ 2020  
 

ወድዓዊ ሓቅታትን ሓሶታትን 

ክታበት ኮቪድ-19 
 

ሓሶት፡ ክታበት ኮቪድ-19 ዘይተረጋገጸ እዩ። 

ወድዓዊ ሓቂ፡ ክታበት ኮቪድ-19 ዝተረጋገጸን ዝሰርሕን እዩ።  
ድሕንነት ዋና ኣቐዲምነት ዝወሃቦ ጉዲይ ከይዱ ድሕንነት ምዕባለን ምጽዲቕን (ምርግጋጽን) U.S. እዩ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ምዕባለ ከይዱ ከም ሰዓል 
ወይ ናይ ንፍዮ ክታበት ንዝበሉ ንኻልኦት ክታበታት ንምምዕባል ዝተወሰደ ኩሎም ከይድታት ዝሰዓበ እዩ፣ እዚኦም ድማ ንሚልዮናት ነበርቲ ኦሃዮ 
ብብቕዓት ክሕልዉ ክኢሎም እዮም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ምምሕዲር መግቢን መድሓኒታትን (FDA)፣ ከምኡውን ናይ ውልቀ ሕክምናዊ በዓል ሞያታት፣ 

ኩሉ ዝርዝር ክታበት ኮቪድ-19 ብሙሉእን ብጽርየትን ዝተገምገመ ምዃኑ ኣረጋጊጾም ኣለዉ። መረዲእታታት ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ድሕንነቶም 
ዝተሓለወ ምዃኑን ንኮቪድ-19 ኣብ ምክልኻል ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ኣለው። ካብቶም ናብ FDA ንሃንዯበታዊ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝቐረቡ ክታበታት ኣብ 

3ይ ዯረጃ ክሊኒካዊ ፈተነ ምስ 70,000 ተሳተፍቲ ኣብ ክልተ ጉጅለ ናይፋይዘር-ባዮ ኤንቴክ (Pfizer-BioNTech) ክታበት 95% ዝሰርሕ ነይሩ፣ 
ከምኡውን ናይ ሞዯርና (Moderna) ክታበት 94% ዝሰርሕ ነይሩ። ዋላ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ባዕሎም ኣብ ቀረባ እዋን ዝተዲለዉ እዮም፣ ኣብ 

mRNA ክታበት ኣብ ጥቕሚ ብዝወዓለ ቴክኖሎጂ፣ ፋይዘር-ባዮ ኤንቴክ (Pfizer-BioNTech)ን ሞዯርናን፣ ንዓሰርተ ዓመታት ዝተጸንዏ እዩ።  
 

ሓሶት፡ ክታበት ኮቪድ-19 ብህጸጽ ዝተዲለውን ብጣዕሚ ዝቐልጠፈን እዩ። 

ወድዓዊ ሓቂ፡ ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ምዕባለን ክሊኒካዊ ፈተነታትን ሙሉእ ብሙሉእ ዝተኻየደን፣ ንከይዱ ብዝተፈላለየ መግዱ 
ናይ ምክያድ ሳይንሳዊ መገድታት ምስጋና ይኹኖም እሞ ድማ፣ ብእኹል ኩነታት ክምዕብሉ ክኢሎም እዮም። 
ንናይ ክታበት ከይዱ ምዕባለ ዝተወሰዯ ሓጺር መገዱ የለን። ከም ዉጽኢት መስርዓዊ ጻዕርታት እቲ ከይዱ ብሓባር ዝግበሩ ፈተነታት ብቕልጡፍ ንክካየድ 
ተኻኢሉ ኣሎ፣ ናይ ኣዋርሕ ናይ ትጽቢት ግዘ ንምሕጻር ዝነበረ ጻዕሪ እውንሰነዲት ተዲልዮም ንገምጋም ዝጽበይሉ ግዘ ካልኦት ፈተነታት ተኽእይዶምሉ 

እዮም። ብተወሳኺ፣ ኣብ ከይዱ ምዕባለ ክታበት ዋና ፈፀምቲ ስራሕ AstraZeneca, BioNTech, GlaxoSmithKline, Johnson & 

Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Pfizer, ን Sanofiን ታሪኻዊ መብጽዓ ንዓለም ኣትዮም ኔሮም እዮም፣ በዚ ድማ ናይ ሓባር ቃሎም 
ናይ ሳይንስ ከይዱ ስርዓት ንምኽባር ሂቦም ናብ ምቁጽጻርን ምርግጋጽን ናይ መጀመርታ ክታበት ኮቪድ-19 ኣቢሎም እዮም። Messenger RNA 

(mRNA)፣ ዝተብሃለ ንናይ መጀመርታ ክልተ ክታበታት ዝተጠቐሙሉ ናብ ናይ FDA ሃንዯበታዊ ክታበታት ክጸድቕ ቀሪቡ (Pfizer-BioNTech and 
Moderna) እቲ ሓደሽ፣ ኣይፍለጥን። ተመራመርቲ ንmRNA ንዓሰርተ ዓማውቲ ከጽንዕዕዎ ጸኒሖም እዮም፣ ናይ መጀመርታ ዯረጃ ክሊኒካዊ ፈተነታት 

ድማ ክታበት mRNA ብምጥቃም ንኢንፍሉዌንዛ፣ ዚካ፣ ሬቢስን ሳይቶሜጋሎቫይረስ (CMV) ተሰሪሖም እዮም። ናይ ቀረባ እዋን ቴክኖሎጂያዊ 
ቀዲምነታት ኣብ ናይ RNA ባዮሎጂን ኬምስትሪን፣ ከምኡውን ናይ ምብጻሕ ስርዓት፣ እዞም ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ንmRNA ብምጥቃም ከም ብቑዕን 
ድሕንነቱ ዝተሓለውን ክታበት ንክስራሕ ሓጊዞም እዮም።  

 
ሓሶት፡ ክታበት ኮቪድ-19 ንኹሉ ነባሪ ኦሃዮ ናይ ግድን ክኸውን እዩ። 

ሓቂ፡ ኦሃዮ ክታበት ኮቪድ-19 ናይ ግድን ኣይትገብርን።  
ናይ ኦሃዮ ስቴት ዝኾነ ይኹን ሰብ ክታበት ኮቪድ-19 ንክወስድ ኣይተገድድን። እቲ ክታበት ክወስድዎ ንዝመርጹ ኩሎም ኦሃዮውያን እንተዯልዮም ጥራይ 
ክቐርበሎም እዩ፣ እዚ ድማ ቀረብ እንትውስኽ እዩ።  

 
ሓሶት፡ ካብ ክታበታት ኮቪድ-19 ኮቪድ-19 ትተሓዝ ኢኻ።  

ሓቂ፡ ካብ ክታበታት ኮቪድ-19 ኮቪድ-19 ኣይትተሓዝን ኢኻ።  
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዘለዉ ኩሎም ክታበታት ኮቪድ-19 በዚ ሕዚ እዋን ዝኾነ ይኹን ናይቲ ኮቪድ-19 ዘምጽእ ቫይረስ መስመር ኣይጥቀሙን። ናይ 

ፋይዘር-ባዮ ኤንቴክ (Pfizer-BioNTech)ን ሞዯርናን ክታበታት ሜሰንጀር ሪቦኒዩክሊክ ኣሲድ፣ ወይከዓ mRNA፣ ክታበታት እዮም። (ንተወሳኺ 
መብርሂ ኣብ ታሕቲ ረኣዩ።) ሽቶ ክታበታት ኮቪድ-19 ንናይ ተኸላኸልቲ ሕማም ሰብነትና ንኮቪድ ንዘምጽእ ቫይረስ ንክፈልይዎን ንክቃለስዎን ምምሃር 
እዩ። ሓሓሊፉ እቲ ከይዱ ናይ ጎኒ ጸገማት ኣለዉዎ፣ ከም ድኻም፣ ሕማም ርእሲ፣ ኣብ ዝተወጋእካሉ ቦታ ምቕያሕን ምቕንዛውን ከምኡውን ናይ 
መገጣጠምታትትን ጭዋዲን ቃንዛ። እቶም ምልክታት ስሩዓት እንትኾኑ እዚ ድማ እቲ ክታበት ብትኽክል ይሰርሕ ከምዘሎ የረጋግጹ። ብተለምዶ ድሕሪ 
ክታበት ሰብነት ምክልኻል ንከማዕብል ዯቓይቕ ይወስዶ፣ ሓዯ ሓዯ ክታበታት ድማ ክልተ ግዘ ምውጋእ ይሓቱ። እዚ ማለት ድማ ሰብ ኣብ መንጎ ክልቲኦም 

ክታበታት ቅድሚን እቲ ካልይን ድህሪ እቲ ቀዲማይን ክታበታት ኮቪድ-19 ብዘምጽእ ቫይረስ ክተሓዝ ይኽእል እዚ ድማ ንምክልኻል ክሳብ ዘማዕብል ግዘ 
ስለዝወስዶ ዩ። ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ከምዝሰርሕ ተወሳኺ ፍላጥ። 

 
 
ሓሶት: mRNA ዝጥቀሙ ክታበታት ንDNA ይቕይሩ ወይ ከዓ ንዘርእና ይቕይሩ። 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/vaccines/basics/test-approve.html
https://www.pfizer.com/news/press-release/press-release-detail/pfizer-and-biontech-conclude-phase-3-study-covid-19-vaccine
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study/
https://www.hhs.gov/coronavirus/explaining-operation-warp-speed/index.html
https://www.pfizer.com/health/coronavirus/pledge
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html


ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ን coronavirus.ohio.govተወከሱ። 

 

ሓቂ፡ ናይ mRNA ዝጥቀሙ ክታበታት ንDNA ኣይቕይሩን። 
ማሴንጀር ሪቦኒዩክሊክ ኣሲድ፣ ወይ ከዓ mRNA፣ ንዘርኣዊ መቃቕር ወይ ከዓ (DNA) ክቕይር ኣይክእልን። ካብ ክታበታት ኮቪድ-19 ዘሎ mRNA 
ብፍጹም ናብ ኒዩክለስ ሴላት ኣይኣቱን፣ እዚ ድማ DNA ዝቕመተሉ ቦታ እዩ፣ ስለዚ ምስ DNAኹም ብዝኾነ ዓይነት መገዱ ስለዘይራኸብ ጽዕንቶ 

ኣይፈጥርን። ካብ ክታበታት ኮቪድ-19 ዘሎ mRNA ንኣካላትኩም ከምዝወሃብ መምርሒ ብከመይ ዘይጓዲእ "ፕሮቲን ስፓይክ" ከምዝሰርሕ =ን እዚ 
ፕሮቲን ኣብ ኣካላትና ክህሉ ከምዘይግባእ ንከስተብህል ነዚ ዝጻረሩ ተኸላኸልቲ ንከምርት ኣብ ምሕጋዝን እዩ ዝሰርሕ ኢልካ ብቐሊሉ ምግላጽ ይከኣል። 

ብመሰረቱ፣ ክታበታት ኮቪድ-19 ንmRNA ምስ ናይ ኣካላትና ተፈጥሯዊ መከላኸሊ ብምስራሕ ነቲ ቫይረስ ንምቅላስ ዘኽእል ዓቕሚ ምምዕባል፣ ንሴላት 

ድማ ብኸመይ መከላኸሊ ክሰርሑ ከምዘለዎም ምምሃር እዩ ዝሰርሕ። ተወሳኺ ንምፍላጥ ክታበት ኮቪድ-19 ብኸመይ ከምዝሰርሕ ።  

 
ሓሶት፡ ካብ ኮቪድ-19 ድሒነ እየ፣ ክታበት ኮቪድ-19 ኣየድልየንን።  

ሓቂ፡ ዋላ ካብ ኮቪድ-19 ዝዯሃኑ ሰባት ክታበት ብምርካቦም ተጠቀምቲ ኽኾኑ ይኽእሉ እዮም። 
ኣብ ሕጂ ኣዋን፣ በዓል ሞያታት ሓዯሰብ ካብ ኮቪድ-19 ምስ ዯሓነ ንኽዯየናይ ግዘ መሊሱ ከምዘይሓምም ኣይፈልጡን። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተተሓሓዙ ናይ 
ጥዕና ስግኣታት ምኽንያትን፣ ብኮቪድ-19 ዯጊምካ ክትተሓዝ ስለእትኽእልን፣ ሰባት ዋላ ካብ ኮቪድ-19 እንተዯሓኑ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ክወስደ 
ይምከሩ። ብትሓዙ ዝድሕን ሰብ ዝረኽቦ መከላኸሊ ተፈጥሯዊ መከላኸሊ ዝበሃል ኮይኑ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ዝተፈላለየ እዩ። ብተፈጥሮ ዝመጽእን ብክታበት 

ዝመጽእ መከላኸሊን ናይ ኮቪድ-19 ኣድለይቲ በዓል ሞያታት ክመሃሩ ዝፍትኑሎም ዘለዉ ነገራት እዮም፣ ፌዯራል ማእከል ቁጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት 
(CDC) ድማ ሓደሽ ሓበሬታ እንትረክብ ንህዝቢ የፍልጥ። 

 
ሓሶት፡ ናይ ኮቪድ-19 ክብዯት ኣዝዩ ዕቱብ ኣይኮነን፣ ክታበት ኣየድልየንን።  

ሓቂ፡ ናይ ኮቪድ-19 ምልክታት ካብ ቦታ ናብ ቦታ ዝተፈላለዩ እዮም፣ ክታበት ግና ብኮቪድ-19 ካብ ምትሓዝ ከድሕነኩም ይኽእል 
እዩ። 
ዋላ ብዙሓት ሰባት ኮቪድ-19 እንትሓሙ ቀሊል ምልክት እንተሃለዎም ካልኦት ከቢድ ሕማም ገጢምዎም ክሞቱ ይኽእሉ ንዓኹም ኮቪድ-19 ብኸመይ 
ከምዝጸልወኩም እትፈልጡሉ ዝኾነ ይኹን መገዱ የለን፣ ዋላ ኣብ ዝለዓለ ስግኣት ተቓላዕነት ተዘይኮንኩም ማለት እዩ። ብተወሳኺ ድማ ኮቪድ-19 

እንተተታሒዝኩ፣ ንመሓዙትኩም፣ ስድራኹምን ኣብ ከባቢኹም ዘለዉ ሰባትን ክተመሓላልፉ ትኽእሉ። ክታበት ኮቪድ-19 ናይ ኣካላትኩም መከላኸሊ 
ብምስራሕ ከይሓመምኩም ምክልኻል ንክትኽእሉ ዝሕግዝ እዩ። ብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ከመይ ከም ዝሰርሕ ተወሳኺ ፍለጡ ። 

 
ሓሶት፡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት እንተወሲድኩም ናይ ምርመራ ኮቪድ-19 ውጽኢትኩም ፖዘቲቭ ይኸውን።  

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ እዋን ምርመራ ቫይረስ ኮቪድ-19 ፖዘቲቭ ኣየስዕቡን።  
ኣብ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኣብ እዋን ፈተነ ዘለዉ ኩሎም ክታበታት ኣብ ምርመራ ቫይረስ፣ ዝሓዘኩም ኢንፈክሽን እንተሃለወ እንትረአ ፖዘቲቭ ውጽኢት 
ኣየስዕቡን። ኣካላትኩም ናይ መከላኸሊ ስርዓት እንተኣማዕቢሉ፣ እዚ ሽቶ ክታበት ኮይኑ፣ ኣብ ሓዯ ሓዯ ናይ መከላኸሊ ምርመራታት ፖዘቲቭ ውጽኢት 
ክህልወኩም ይኽእል። ናይ ኣካላዊ መከላኸሊ ምርመራ ኣቐዱሙ ተጠቒዕኹም ከምዝነበርኩምን ነቲ ቫይረስ ንምክልኻል ዘኽእል ክእለት ኣካል 

ምምዕባልኩምን የመላኽት። በዓል ሞያታት ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብኸመይ ንናይ ሰብነት ተከላኸልቲ ሕማም ከምዝጸሉ ኣብ ሕጂ እዋን እናረኣዩ ይርከቡ። 

 
ሓሶት፡ ከም ናይ ሰዓል ክታበት፣ ዝበሉ ካልኦት ክታበታት፣ ንኮቪድ-19 ይከላኸሉ እዮም።  

ሓቂ፡ ንኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝተሰርሑ ክታበታት ጥራይ እዮም ካብ ኮቪድ-19 ዝከለከሉልኩም።  
ከም ናይ ሰዓል ክታበት፣ ንፍዮ፣ ወይ ናይ ካልእ ሕማም ዝበሉ ካልኦት፣ ካብ ኮቪድ-19 ኣይከላኸሉልኩምን። ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዝማዕበለ ክታበት 

ጥራይ፣ ሃንሳብ ብFDA ምስጸዯቐ እዩ ዝከላኸለልኩም። ናይ ሰዓል ክታበት ዋላ ካብ ኮቪድ-19 እንተዘይተኸላኸለልኩም፣ ምስ ኮቪድ-19 እንፍሉዌንዛ 
(ሰዓል) ከይሕዘኩም ግና ይከላኸለልኩም።  

 
ሓሶት፡ ንኹሉ ሰብ እኹል ክታበት ክህሉ እዩ። 

ሓቂ፡ ናይ ክታበት ምህርቲ እናወሰኸ ክኸይድ ከሎ፣ ኩሉ ነባሪ ኦሃዮ ፈቓዯኛ ኮይኑ እንተመጺኡ ንኮቪድ-19 ዝከላኸል ክታበት 
ክረክብ እዩ።  
ኣብ መጀመርታ፣ FDA ንሓዯ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከጽድቕ ከሎ፣ ሕዯት ክታበት ጥራይ እዩ ክህሉ። እቲ ጽዕነት ናብ ኦሃዮ ክኣቱ ከሎ፣ 
ክቕበሉ ንዝዯልዩ ኩሎም፣ ብዝተኸኣለ ቅልጣፈ ንምብጻሕ፣ ኦሃዮ ክታበት ብገፊሑ ንምቕራብ ክትሰርሕ እያ። ኣብ ከይዱ፣ ምህርቲ ክታበት እንትበዝሕ 
ብዙሕ ቁጽሪ ክህሉ እዩ፣ ንክኽተብ ዝመረጽ ኩሉ ነባሪ ኦሃዮ ድማ ክረክብ እዩ። 

 
ሕ: ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ሰባት ናይ መከታተሊ ማይክሮቺፕ ኣብ ሰባት ይቐብሩ። 
ሓቂ፡ ናይ ክታበት መርፍእ መከታተሊ ማይክሮቺፕ ኣይብሉን። 
ዝኾነ ይኹን ክታበት ወይ ናይ ኣፍንጫ ፍሊት-ንናይ ክታበት ኮቪድ-19 ሓዊሱ- ማይክሮቺፕ፣ ናኖቺፕ፣ RFID መከታተልቲ፣ ወይ ከዓ ካልእ ንእካላትኩም 
ዝቆጻጸር ወይ ዝከታተል መሳርሒ ኣይብሎምን። ዝኾነ ኣቕሓ ወይ ጽዕነት ክትትል ከምዝግበሮ እዮም ጽዕነታት ክታበት ክጸዓኑን ክጉዓዙን ከለዉ ቁጽጽር 
ተገይሩሎም ኣብ መላእ ሃገር ዝብተኑ። ይኹን እምበር፣ እዞም መርፍኣት መከታተሊ ኦሃዮውያን ኣለዎም ዝብል ወረ ሓሶት እዩ።  

 
 
ሓሶት፡ ክታበት ኮቪድ-19 ኣብ ምውላድ ወይ ካልእ ኣካላዊ ጸገም የምጽእ እዩ።  

ሓቂ፡ ካብ እቶም ንሃንዯበታዊ ጥቕሚ ክውዕሉ ዝቐረቡ ክታበታት ኮቪድ-19 ዝተረኣየ ናይ ድሕንነት ጸገም የለን። 
ኣብ ዉሽጢ Pfizer-BioNTech ዯረጃ 3 ፈተነታት ክሊኒክ ካብ 43,000 ውልቀሰባት፣ ከምኡውን ናይ ሞዯርና ዯረጃ 3 ክሊኒካዊ ፈተነ ምስ 30,000 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/mrna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/about-vaccines/how-they-work.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/serology-overview.html
https://www.pfizer.com/news/hot-topics/our_covid_19_vaccine_study_what_s_next
https://investors.modernatx.com/news-releases/news-release-details/moderna-announces-primary-efficacy-analysis-phase-3-cove-study/


ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ን coronavirus.ohio.govተወከሱ። 

 

ተሳተፍቲ፣ ዝኾነ ይኹን ናይ ዯሕንነት ጸገም ኣይተረኣየን። ዝተለመደ ጎኒ ጸገማት፣ ከም ድኻም፣ ሕማም ርእሲ፣ ኣብ ዝተወጋእካሉ ቦታ ምቕያሕን 
ምቕንዛውን ከምኡውን ናይ መገጣጠምታትትን ጭዋዲን ቃንዛ። ከምዚ ዓይነት ጎኒ ጸገማት፣ ዋላ እንተሕመሙ ኣካላትኩም ብጽቡቕ ይምልስ ከምዘሎን 

ንኮቪድ-19 ዘምጽእ ቫይረስ ኣብ ምክልኻል እቲ ክታበት ብትኽክል ይሰርሕ ከምዘሎን የረጋግጹ።  

 
ሓሶት፡ ክታበታት ኦቲዝም የስዕቡ።  
ሓቂ፡ ክታበታት ኦቲዝም ኣየስዕቡን።  
ብተዯጋጋሚ፣ መጽናዕቲታትት ብዓለም ለከ ዯረጃ ዘረጋገጽዎኣብ መንጎ ኦቲዝምን ክታበትን ርክብ ከምዘየለ እዩ።  

 

ኣየናይ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ዝቐረበ ሓበሬታ ሓቀኛ ከምዝኾነ ብምንታይ የረጋግጽ? 
ኣየናይ ሓበሬታ ክትኣምን ከምዘለካ ምፍላይ ከቢድ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኢንተርኔት ድማ ከም ጸገም ብዛዕባ ክታበታት ኮቪድ-19 ብዙሕ ዝተዛብዏ 
ሓበሬታ ይህብ። እቲ ዝሓሸ ክክትገብርዎ እትኽእልዎ ነገር ንዓርስኹም ብዛዕባ እቲ ክታበት ካብ እሙናት ፍልፍል ሓበሬታ ምምሃር እዩ። ብዛዕባ እሙን 

ሓበሬታ ክታበት ንምርካብ ኣብዚ ካብ CDC ዝወጸ መግለጺ ኣብ https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm ተወከሱ።  

 
ፍልፍል: ማእከል ቁጽጽርን ምክልኻልን ሕማማት (CDC)፣ ናይ ሜሪላንድ ዩኒቨርሲቲ ሕክምናዊ ስርዓት። 

 
ዱሴምበር 9፣ 2020 ዝተፈጠረ። 

 
ንተወሳኺ ሓበሬታ፣ን coronavirus.ohio.govተወከሱ።  
 
ንናይ ኮቪድ-19 ሕቶታት መልሲ ንምርካብ፣ ናብ 1-833-4-ASK-ODH (1-833-427-5634)።  

 
ናይ ኣእምሯዊ ጥዕናኹም ልክዕ ከም ኣካላዊ ጥዕናኹም ኣድላዪ እዩ። ምስ ለበዲ ኮሮና ቫይረስ ብዝተዛመድ ንስኩም ወይ እትፈትዉዎም ሰባት 
ሕማም ጭንቀት ይገጥመኩም እንተሃልዩ፣ ሓገዝ ኣብ መዓልቲ ን24 ሰዓት ኣብ ሰሙን ንሸውዓተ መዓልቲ ቅሩብ እዩ። ኣብ 1-800-720-
9616 ናብ ናይ ኮቪድ-19 ክንክን መስመር ዯውሉ። 

 
 
 
 

http://coronavirus.ohio.gov/
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/autism.html
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/evalwebs.htm
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits/facts.html
https://www.umms.org/coronavirus/fighting-covid/research-vaccine/myths-busted
http://coronavirus.ohio.gov/

