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ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ኮቪድ-19 ብቋንቋታት ማሕበረኮማት 
 

ኣብ ናይ ኣንባቢ ቋንቋ ዝትርጎም ጽሑፍ 

 
• ኣነ (ስም )፤ ስረሐይ (ናይ ማሕበረኮም ጉጅለ ዓይነት ስራሕ ኣብ ናይ ማሕበረኮም ጉጅለ / ቦታ ስራሕ ኣብ 

(ንኡስ ከተማ/ከተማ ) 

• ነብስኹም ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል፤ ክታበት እቲ ዝሓሸ መገዲ እዩ። ኮቪድ-19 እንተደኣ ኣጥቂዑኩም፤ እቲ 
ክታበት ዕድላት ናይ ብርቱዕ ወይ ህይወት ኣብ ሓደጋ ዘውድቑ ናይ ሕማም ምልክታት ይንኪ። 

• ናይ ኮቪድ-19  ክታበታት በቲ  ዝኾነ ካልኦት ክታበታት ዝሓልፍዎ  ናይ  ድሕነት  መረጋገጺ  መስርሕ  ሓሊፎም 
እዮም፤ ውሑስን ውጽኢታውን እዮም፤ ኣብ ርእሲ’ዚ ድማ ኣብ ዩናይትድ ኪንግደም ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ፍቓድ 
ረኺቦም እዮም። ካብ እንስሳ ወይ ካብ እንቋቖሖ ዝተወሰዱ ፍርያት የብሎምን። ዝተፈላለዩ ድሕረባይታ ኣብ 
ዘለዎም፤ እንተላይ ጸለምቲ፡ ኤስያውያን ውሑዳን ዓሌታትን (BAME) ማሕበረኮማት ዘለውዎም ኣብ 
ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት ተፈቲኖም እዮም። 

• ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንዝኾነ ኣብ ስኮትላኣንድ ዝነብር ሰብ ብነጻ እዩ ዝወሃብ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት 
ንምውሳድ ዝኾነ ምስ ኢሚግሬሽን ዝተሓሓዝ ቁጽጽር ኣየድልይን እዩ፤ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና (ኤን ኤች 
ኤስ) ስኮትላንድ ሕጊ ኢሚግሬሽን ኣብ ተግባር ንምውዓል ኢሉ ናይ ተቐበልቲ ሕክምና ሓበሬታ ንሆም ኦፊስ 
ኣየመሓላልፍን እዩ። 

• ቆጸራ ንምሓዝ ንሓኪምኩም ወይ ናይ ኤን ኤች ኤስ ናይ ጥዕና ቦርድ ምርካብ ኣየድልን እዩ - ክታበት ናይ 
ምውሳድ ተራኹም ምስ በጸሐ ብደብዳቤ ወይ ብተሌፎን ክሕበረኩም እዩ። 

• ክታበት ንክትወስዱ መጸዋዕታ ምስ ዝመጸኩም ግዜ፤ ብኽብረትኩም ኪዱ። ኩላትና ቀልጢፍና ክታበት 
እንተደኣ ወሲድና፤ ቀልጢፍና ከኣ ነቶም ክንገብሮም ዘይንክእል ዝነበሩ ጉዳይያት ብኡኡ መ|ጠን ቀልጢና 
ተመሊስና ክንገብሮም ኢና። ተርጓማይ ዘድልየኩም እንተ ኾይኑ፤ ናይ ከባቢኹም ናይ ኤን ኤች ኤስ ቦርድ 
ብምሕባር ክዳለወልኩም ይኽእል እዩ። 

• ከም ዝኾነ ካል እ ክታበት፤ ገለ ልሙዳት ዝኾኑ ጎድናዊ ሳዕቤናት ከጋጥምኹም ይኽእሉ እዮም፤ ይኹን ደኣምበር 
እዚኦም ቅልል ዝበሉ ኾይኖም ካብ ሒደት መዓልታት ንላዕሊ ኣይጸንሑን እዮም። ንኣብነት፤ ኣብቲ 
ዝተወጋእኩሙሉ ኢድኩም ቃንዛ ክህልወኩም (ከሕመኩም)፤ ሕማም ርእሲ፤ ናይ ዕግርግር ስም ዒት፤ ናይ 
ድካም ስም ዒት ወይ ቃንዛ ከህልወኩም ይኽእል እዩ። 

• ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንፍርያምነት ይጸሉ እዩ ዝብል መርትዖ የለን። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ድሕሪ ምውሳድ 
ካብ ጥንሲ ምቑጣብ ኣይደልን እዩ። 

• ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ቆልዓ ኣብ ምጥባው ሓደጋ የምጽእ እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ የለን። ክኢላታት ናይ ኮቪድ- 

19 ክታበት ቆልዓ ኣብ ምጥባው ንዝርከባ ደቀንስቲ ክወሃብ ከም ዝኽእል ሓቢሮም።  ቆልዓ ተጥብዋ እንተደኣ 
ኣሊኽን፣ ወይ ድማ ከተጥብዋትሓስባ እንተሊኽን፣ ድሕሪ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምጥባው ክትቅጽላ ትኽእላ 
ኢኽን። ይኹን ደኣምበር ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ል ዕሊ ዝጠብዉ ህጻናት ክህልዎ ዝ ኽ እል ስልዋ 
ብዝምልከት ሓበሬታ የለን። 

 
• ዋላኳ ብብርቱዕ ናይ ምሕማም ዕድላት ዝንኪ እንተኾነ፣ ኮቪድ-19 ክሕዘኩምን ከተማሓላልፍዎን ግን ተኽእሎ 

ኣሎ። ክታበት ድሕሪ ምውሳድኩም፣ መንግስቲ በብግዚኡ ዘውጽ ኦምመምርሒታት ብቐጻሊ ምትግባር ኣገዳሲ 
እዩ። 

 
• እጅጌ|ኹም ሰብስቢ፣ ክታበት ውሰዱ ከም ኡ ድማ ንመሓዙትኩምን ንቤተሰብኩምን ንመሳርሕትኹም ነዚ 

ሓበሬታ እዚ ኣመሓላልፉ። 



All information noted in this document is correct at time of publishing – May 2021 
 

 

• ንናይ   ኮቪድ-19   ዝምልከት   ዝኾነ   ይኹን   ሕቶ   እንተሊዩኩም፣   ነዚ   ናይ   ሓበሬታ   መርበብ   እዚ፡ 
nhsinform.scot/covid19vaccine ተወከሱ ወይ ድማ በዚ ቁጽሪ እዚ፡ 0800 030 8013 ኣብ ናይ 
ኮቪድ-19 ክታበት ናይ ሓገዝ መስመር ደውሉ። እዚ መስመር እዚ ድማ ካብ ሰዓት 8 ናይ ንግሆ ክሳብ ሰዓት 8 
ናይ ምሸት፣ 7 መዓልቲ ኣብ ሰሙ ኣብ ኣገልግሎት ይህብ። ሓበሬታ ብዝትፈላለየ መልክዕን ብዝተፈላለዩ 
ቋንቃታትን ኣብዚ ናይ ሓበሬታ መርበብ እዚ፡ nhsinform.scot/covid19vaccineleaflets ይርከብ። 

 


