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 እቲ Pfizer ዝብሃል ክታበት  

ዕድመኦም ካብ 12-17 ንዝኾኑ  

መንእሰያት ተቐባልነት ረኺቡ እዩ። 

ክትፈልጦ ዘድልየካ  

ነገራት እንሆ፦ 
 

 

 እቲ ክታበት ንቘልዑ ድሕንነት ዘለዎ’ዶ ይኾን ?  

እወ! ልዕሊ 1 ሚልዮን ዝዀኑ ደቂ 16-18 ዝዕድሚኦም ድሮ ኽልቲኡ ዓቐን Pfizer ዝበሃል 

ክታበት. ተዋሂብዎም ኣሎ። ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ደቂ 12-15 ዝዕድሚኦም ቘልዑ ነቲ ክታበት 

ከም ፈተነ, ተዋሂብዎም እዩ ከምኡ ድማ ድሕንነት ዘለዎን 100% ውጽኢታውን.ኮይኑ 

ተረኺቡ። 
 

 ውሉደይ ነቲ ክታበት ክረክብ ይኽእል’ዶ? 

2 እወ! ኵሎም 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ሰባት ናይ 
COVID-19 ክታበት ክወስዱ ይግባእ። ወዲ 12 ዓመትን 
ልዕሊኡን ዝዀነ ይኹን ሰብ ነቲ 

ክታበት ክወስድ ይኽእል, ዋላኳ ናይ መድሕን ወይ ስደተኛታት 
ኵነታት ይሃልወካ ብዘየገድስ።  

 ቈልዑ ክታበት ክወስዱ የድልዮም’ዶ ይኸውን ዋላኳ ንሳቶም' ብ 

COVID-19?ተታሒዞ ግን ሕማም ዝይተሰመዕም ተኾነ። 

እወ! ኣብታ ቐዳመይቲ ዓመት እቲ ለብዒ, ልዕሊ 1.5 ሚልዮን 
ዝዀኑ ደቂ 12-17 ዓመት እዮም ብሕማም COVID-19, 

ዝተትሓዙ ከባቢ 13,000 ኣቢሉ ዝኸውን ድማ ኣብ ሆስፒታል 
ክኣትው ተገዲዶም።  

 ዋላኳ ቈልዑ'ብዙሕ ምልክታት ሕማም እንተ ዘይብሎም,  ነቲ 
ቫይረስ ናብ ካልኦት ሰባት ከመሓላልፍዎ ይኽእሉ እዮም። ክታበት 
ምውሳድ ናይ ውሉድካ'ጥዕናን ናይ ኻልኦት ጥዕናን ድሕንነት ክሕሉ 
ይኽእል እዩ።  

 እቲ ናይ COVID-19 ክታበት ንጉብዝና ውሉደይ ክጸልዎ 

ይኽእልዶ ድዩ? 
ኣይፋልን.  እቲ ናይ COVID-19 ክታበት ነቲ ኣብ ጉብዝና ዘጋጥሙ 
ሆርሞናት ኣይትንክፎምን እዩ ።  
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ምንጪ፦ cdc.gov, chop.edu 



4  እቶም ነቲ ክታበት ዝወሰዱ ቘልዑ ጎድናዊ ሳዕቤን ክህልዎም ይኽእል ድዩ? 

 ኣብ ቈልዑ ዘጋጥም ጎድናዊ ሳዕቤናት ምስ ኣብ ዓበይቲ 
ዘጋጥም ይመሳሰል እዩ። ገለ ኻብቲ ከስዕቦ ዝኽእል ጎድናዊ 
ሳዕቤናት ኣብቲ መርፍእ ዝውግኣሉ ቦታ ስቓይ፣ ድኻም፣  
ሕማም ርእሲ፣ ረስኒ፣ ቑሪ፣  ቃንዛ ጭዋዳ፣  ወይ መላግቦ ቓንዛ 
ክጥቀስ ይኽእል እዩ።  እዞም ጎድናዊ ሳዕቤናት እዚኣቶም 
ዝተለመዱ እዮም። ጎድናዊ ሳዕቤናት ምህላው ክበሃል ከሎ እቲ 
ክታበት ይዓዪ ኣሎ ማለት ኢዩ ።  

5 ንሓደ ክታበት ክንደይ እዩ ዝኽፈል? 

ኵሎም ክታበታት ብናጻ እዮም። እንተ ድኣ መድሕን , ኣልዩካ ኮይኑ 

መድሕንካ ናይቲ ክፍሊት ክህበካ ዝኽእል እኳ እንተ ዀነ ክትከፍል ግና 

ኣየድልየካን እዩ። መድሕን እንተ ዘይብልካ ውን ብናጻ ነቲ ክታበት 

ክትወስድ ትኽእል ኢኻ።  

ውሉደይ ክታበት ቅድሚ ምውሳዱ እንታይ ክፈልጥ ዝግባኣኒ ነገር ኣሎ? 

 ውሉድካ ካብቲ ንመጀመርታ ዝተኸተበሉ ግዜ 3 ሰሙን ጸኒሑ ንካልኣይ ጊዜ Pfizer 

COVID-19 ክታበት የድልዮ። 

ውሉድካ ’ሕማም COVID-19 ካብ ዝዀነ ይኹን ናይ COVID-19  ክታበት ክሕምም 

ኣይኽእል እዩ ውሉድካ ናይ COVID-19 ክታበትን ናይ ካልእ ክታበትን ኣብ ሓደ ጊዜ  

ክረክብ ይኽእል ኢዩ ወይ ከኣ ኣብ መንጎ ክታበታት 14 መዓልቲ ኸይተጸበየ ክረክብ ይኽእል 

ኢዩ። 
 

 ንናይ ውሉድካ ክታበት ምውሳድ ተዳሎ 

6  ምስ ውሉድካ እንታይ ክፍጠር ከም ዝኽእል ቅድሚ እቲ ክታበት ምውሳዱ ተዘራረብ 

ንኣቅራቢኻ ድማ ብዛዕባ እቲ ውሉድካ ክህልዎ ዚኽእል ዝዀነ ይኹን ቍጥዐ ኣካላት 

ንገሮውሉድካ ኣብ እዋን ክታበት ኾፍ ክብል ወይ ክድቅስ ኣለዎ እቲ ክትክን ምስ ተቐበለ 

ኸኣ እንተ ወሓደ ን15 ደቓይቕ 
 

 

ኣብ ሃርትላንድ ዝርከቡ ማእከላት ጥዕና ካብ 26 ግንቦት ጀሚሩ ን 

12-17 ዝዕድሚኦም መንእሰያት Pfizer ዝበሃል ክታበት ይህቦም 

ኣሎ።  

ናብዚ ደውል 872-250-6637 ቆጾሮ ንምሓዝ ኣንተደሊኻ! ነቶም HHC ዝሓመሙ 

ከምኡውን ዘይሓመሙን እቶም ክታበታት ተዳሊዮም ኣለዉ- ዝኾነ ይኹን ትሕቲ 18 ዓመት 

ዝዕድሚኡ ሰብ ምስ ወላዲኡ ወይ መጕዚኡ ክኸይድ ኣለዎ  
 

 
 

ምንጪ፦ cdc.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/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html

