
ናይ ኮቪድ-19 ክታበትን ብዙሕ ጊዜ ዝሕተቱ ሕቶታትን 

“ ነዚ ኽታበት ክወስዶ ተጨኒቐ ኔሬ ምኽንያቱ ካብ ሰባት ብዙሕ ወረ ስለዝሰማዕኩ። እንተኾነ ግን 
ብቪድ ሂወትካ ክትስእን ትኽእል ኢኻ። እቲ ክታበት ውሑስ ወይ ዘይጟዳእ ምዃኑ ፈሊጠ ኣለኹ 
ስለዝኾነ ብቑልጡፍ ክወስዶ ኢየ" ትብል 
- Dabora Pech, (ዳቦራ ፐች) ዝተባህለት, ናይ ሆስፒታል ተሐጋጋዚት, ኣብ ሃርቨርቪው ሆስፒታል ናይ ኣሜሪካ 

ናይ ስቴት፤ካውንትን ምምህዳራትን ሰራሕትኛታት / ናይ ዋሽንግቶን ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ካውንስል 
28 ኣባልን ንኽትክተብ ቆጸራ ሒዘ ዘላን። 

áኣነ ብጣዕሚ ተስፋ እገብር በዚ ክታበትዚ ንነብሰይ ምክልኻል ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ኣብ ከባቢየይ ዝርከቡ 
ስባትውን ክከላኸለሎም። ናብ ስራሕ ከምጽእ ከለኹ ኣብ ርእሲ ናይ ኣፍን ኣፍንጫን መሸፈኒ (ማስክ) 
ተወሳኺ መከላኸሊ ከምዘለኒ ፈሊጠ ይመጽእ።"  ትብል 

- Nirpalinder Kaur, ኣብ ሃርቨርቪው ሆስፒታል ናይ ምስትፋስ ኣካላት ኪኢላ ወይ ተራፒስት ኣብ 
SEIU Healthcare 1199 NW ተወካሊትን ክትክተብ ቆጸራ ሒዛ ዘላን። 

        ናይ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግቶን ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ጥምረት

ሕቶ፡ ከመይ ጌርና እዚ ክታበት ውሑስ ወይ ዘይጟዳእ ምዃኑ ንፈልጥ? 
መልሲ : እቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ክታበት ድሕነት ሲስተም ወይ ተቛም ኩሎም ክታበት እንኮላይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ውሑሳት
ወይ ዘይጟዳኡ ምዃኖም ንምርግጋጽ ይሰርሕ። ናይ ሕክምናዊ ፈተነታት (መጽናዕቲ) የካይዱ ከምኡውን ናይ ክታበት ውሑስነት ክህልዎ 
ወይ ዘይጟዳእ ምዃኑ ንምርግጋጽ ጽዑቕ ምክትታል ይገብሩ መታን ዝኾነ ዘይተጸበኻዮ ሳዕቤን ምስ ዘምጽእ ብቑልጡፍ ግብረ መልሲ 
ክህቡ።  ካብ ናይ ማዮ ክሊኒክ (Mayo Clinic) ዝተባህለ ዝተረኽበ ሕቤሬታ ከምዝሕብሮ ልዕሊ 40,000 ሰባት ተኸቲቦም ኣብቲ 
ዝተገብረ ሕክምናዊ ፈተነ። ክኢላታት ጥዕና ካብቶም ዝዋሃቡ ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ኮቪድ-19 ከትሕዙኻ ከምዘይኽእሉ 
ይሰማምዑ። ምኽንያቱ ኣብቲ ዝዋህብ ክታበት ሂወት ዘለዎም ኮቪድ-19 ስለዘይጥቀሙ። እቲ ክታበት ሐደ ሐደ ምልክታት ከም ረስኒን፤ 
ቁሪ ቁሪ ምባልን ዝኣመሰሉ ምልክታት ክገብረልካ ይኽእል ኢዩ። እንተኾነ ግን እዚ ኖርማል ምልክት ኢዩ። 

ምንጪ ሐቤሬታ፡  "Facts about COVID-19 Vaccines" (CDC) https://bit.ly/CDCvaccineinfo ኣብ ዝብል መርበብ ሐቤሬታ ክርከብ 
ይከኣል። 



“እዚ ክታበት ንዓናን ንሕብረተ ሰብናን ኣብ ምክልኻል ይሕግዝ። ንሕብረተ ሰብና 
ዝጠቅም ቃላት ክንዝርግሕ ይግባኣና። ብዙሓት ሳባት ነዚ ክታበትዚ ክኽተቡ ንደሊ።" 
ይብል 

- Myo Thant, ዝተባህለ/ት ናይ ሕሙማት ተኸናኻኒ/ት ተኽኒሻን ኣብ ዩዳብ ሆስፒታል ናይ ጥዕና 
ማእከል ሞንትሌክ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስቴት፤ካውንትን ምምህዳራትን ሰራሕትኛታት / ናይ ዋሽንግቶን 
ስቴት ማሕበር ሰራሕተኛታት ካውንስል 28 ኣባልን መራሒን ካብ ቀዳሞት ተኸታቢ/ት ዝኾነን/ትን። 

“ክታበት ሂወት ኣይድሕንን ኢዩ እንታይድኣ እንተተኸቲብካዮ። 
   ኣብቶም ንኮቪድ-19 ክታበት ዝመሃዙ ሊቃውንቲ እምነት ኣለኒ። ኣነ ክኽተብ 
ቆጸራ ጌረ ኣለኹ ንስኹምውን ከምኡ ግበሩ።" ትብል  

- Terisa Schooley, ናይ ሕክምናዊ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን ናይ ኮቪድ መርማሪት ናይ 
SEIU 925 ማሕበር ሰራሕተኛታት ኣባልን ክታበት ክትወስድ ቆጸራ ዝሐዘትን።”

“እዚ ናይ ኮቪድ ምልባዕ ናይ ልዕሊ 300,000 ኣሜሪካውያን ስባት ሞት ኣኸቲሉ። ነቶም 
ደኺምና ከይበሉ ነዚ ውሑስን ዘይጟዳእን ውጺታዊን ክታበት ዝሰርሑ ሳይንቲስት (ሊቃውንቲ) 
እናመስገንኩ ነብሲ ወከፍ ሰብ ክወስዶ የተባብዕ." ይብል 
- Dr. Tim Kelly, (ዶ/ር  ቲም ከሊ), ናይ ሳይክይትሪ ሐኪም ኣብ ስልጠና ዝርከብ፤ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግቶን ናይ ሕክምና 
ዶክተር ሰልጣኒ ከምኡውን ኣባል ማሕበር ሰራሕተኛታትን ክኽተብ ቖጸራ ሒዙ ዘሎን።”

opeiu8/afl-cio 

ሕቶ፡ ስለምታይ ኢዩ ብዝከኣል መጠን ብዙሐት ሰባት ክኽተቡ ዝድለ? 
መልሲ :ናይ ኮቪድ ክታበት ክከላኸለልካ ይኽእል ኢዩ። ከምኡውን ንስድራኻ፤ ንሕብረተስብካ፤  ንኹሉ ኣብ ኣሜሪካ ዘሎ 
ክትከላኸለሎም ይሕግዝ። Mayo Clinic (ማዮ ክሊኒክ) ዝተባህለ ከምዝሕብሮ ንብዙሐት ብሓባር  ዝነብሩ ካብ ሕማም ምክላኻል 
ዝከኣል ካብቶም ሕብረተሰብ እኹላት ነቲ ሕማም ክከላኸሉ ዝኽእሉ እንተድእ ኣልዮምን  እቲ ሕማም ከኣ ክላባዕ እንተዘይኪኢሉን ኢዩ 
ይብል። ኣንተድኣ ናይ ተፈጥሮ ረኽሲታት ወይ ሕማማት ባዕሎም ናብ ናይ ሓባር  ሕማማት  ምክልኻል ከብጽሑና ኢዮም ኢልና 
ተጸቢና ብዙሐት ሰባት ብሕጂውን ክሳቐዩን ክመቱን ኢዮም። ሆስፒታላትውን ክጨናነቓ ኢየን።ምኽታብ ማለት ተወሰኽቲ ሰባት 
ብዘተኣማምን ድሕነቶም ክከላኸሉ ከምዝኽእሉ ይኾኑ።  ገለ ሰባት ሕዱር ሕማማት ስለዘለዎም ክታበት ንኸይወስዱ ይኽልክሎም። 
እንተኾነ ግን እቶም ዝተረፍና ክታበት ክንረኽበሉ ኣብ ዝኸኣልናሉ ጊዜ ኣብ ዝቐልጠፈ ብምኽታብ ክንሕግዝ ንኽእል ኢና። 

ምንጪ ሐቤሬታ ኣብ ኢንተርነት፡  Herd immunity and COVID-19 (Mayo Clinic) https://bit.ly/vaxprotects 

 ሕቶ፡ ክታበት ናይ ኮቪድ-19 ክኽተብ ስክፍታ እንተድኣ ኣለኒኸ እንታይ ይገብር??
መልሲ፡  ሐደ ሐደ ሰባት ብሰንኪ ጥዕናኦም ነዚ ክታበት ክወስዱዎ ኣይኽእሉን። እንተድኣ ብርቱዕ (ሓያል) ኣለርጂ ኣለካ/ኪ ወ ይ 
ሰብነትካ/ኪ ናይ ገዛእ ናይ ርእሱ ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ትሑት ኮይኑ መጀመርያ ንዶክተርካ/ኪ ሕተት።  

ካብቶም ቅድሚ ሕጂ ብሰንኪ ሕብሪ ቆርብቶም ሕክምናዊ ዳልዋን ዘይቅቡል ሕክምናዊ ኣገባባትን ከጋጥሞም ዝጸንሔ  ሕብረተሰብ 
ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ነዚ ክታበትዚ ዘይከኣምኑዎ ይኽእሉ ኢዮም። ። ተመራመርቲ ኣብ ጸለምትን ደቂ ኣባት ኣሜሪካውያንን እምነት 
ንኸሕድሩ ብዙሕ ስራሕ ከምዘለዎም ይፈልጡ ኢዮም። ኣብ ዋሽንግቶን ስቴት ጸለምትን ደቂ ኣባት ኣሜሪካውያንን ልዕሊ ሰለስተ ዕጽፊ 
ናይ ጸዓዱ ኣሜሪካውያን ብኮቪድ-19 ይተሐዙ ኣለው። 
ጻዓዱ ንዘይኮኑ ካልኦት ሕብረተሰብ ክንከናኸኖም ይግባእ። ክታበት ከኣ ሐደ ካብቲ ክውሰድ ዝግባኦ ኢዩ። 

ምንጪ ሐቤሬታ ኣብ ኢንተርነት፡  Coronavirus (COVID-19) Vaccine (WA Department of Health) http://CovidVaccineWA.org ይርከብ። 




