ኮረና ቫይረስ (ኮቪድ-19) እንታይ እዩ?
ኮረናቫይረስ (ኮቪድ-19 እውን ተባሂሉ ዝጽዋዕ) ልዕሊ ሓደ ዓመት ዝገበረ ሓድሽ ሕማም እዩ። ኣብ መላእ ዓለብ ከቢድ ጸገም ኣስዒቡ
እዩ።

መብዛሕትኦም ብኮረናቫይረስ ዝተትሓዙ ሰባት ኣብ ገዝኦም ዕረፍቲ ብምውሳድ የሕሾም እዩ፡

እንተኾነ ንገለ ሰባት ኣዝዩ ክኸብዶምን ከቢድ ሕማም
ከስዕበሎም፡ እንተኸፊኡ ድማ ሞት ከስዕበሎም ይኽእል እዩ።

ገለ ናይ ኮረናቫይረስ ምልክታት:

ሓድሽ ሰዓል፡ ብቐጻሊ የስዕለካ

ልዑል ረስኒ

ጣዕሚ ወይ ጨና ክትፈሊ ዘይምኽኣል
ወይድማ ይልወጠካ

እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሱ ምልክታት እንድሕር ተራእዮምኻ፡ ናብ
ሕብረተሰብ ከይተሓወስካ ኣብ ዘለኻዮ ቦታ ጽናሕ። Phoneብ 119
ብምድዋል ወይድማ www.gov.uk/get-coronavirus-test
ብምውካስ ንመርመራ ተመዝገብ።

ክንዛወር እንኮለና ገጽና ብምዕማም፡ ካብ ካልኦት ሰባት ብምፍንታት፡ ኣእዳውና ብቐጻሊ ብምሕጻብ ዝርጋሐ ኮረናቫይረስ ክንከላኸል
ኣለና።

ሕጂ መከላኸሊ ኮረናቫይረስ ክታበት ተረኺቡ ኣሎ፡ እዚ ጽቡቕ ብስራት እዩ።

እዚ ክታበት እንተትወስድ ይምከር፡ እንተኾነ ኣብ ናይ ባዕልኻ ውሳነ እዩ ዝድረኽ። በዚ ክታበት ዝምልከት ዝያዳ ሓበሬታ
ኣብ ካልእ መዳይ ናይዚ ገጽ ክትረክብ ኢኻ።

ብዛዕባ ክታበት ናይ ኮረናቫይረስ (ኮቪድ-19)
ናይ ኮረናቫይረስ ክታበት ብመርፍእ እዩ
ዝወሃብ

2 መርፍእ ክታበት የድልየካ፡ ካብ 3 ክሳዕ
12 ሰሙን ኣፈላላይ ጌርካ በብሓደ
ይውሰድ

እቲ ክታበት ውሑስ ምዃኑ ተፈቲኑ
ተረጋጊጹ እዩ

እቲ ናይ ኮረናቫይረስ ክታበት ዝኾነ ናይ እንስሳት ውጽኢት የብሉን።

እዚ ክታበት ብምውሳድ፡ ንገዛእርእስኻ ካብ ኮረናቫይረስ ትከላኸል።
እቲ ክታበት ኮረናቫይረስ
ከትሕዘካ ኣይኽእልን

እዚ ክታበት እንድሕር ተኸቲብካ
ብኮረናቫይረስ ንከቢድ ሕማም ናይ ምቅላዕ
ዕድልካ ኣዝዩ ትሑት ይኸውን

በቲ ቫይረስ ካብ ምትሓዝን እቲ ቫይረስ ናብ
ካልእ ሰብ ካብ ምትሕልላፍ ይከላኸልዶ
ኣይከላኸልን ዝብል ግን ገና ኣይተፈልጠን

እቲ ክታበት ኮረናቫይረስ ኣየመሓላልፈልካን፡ እንተኾነ ኢድካ ከሕምመካ ይኽእል እዩ። ጽልእልእ ክብለካ ንቡር እዩ፡ እቲ ክታበት
ምስተወጋእካ ን 1-2 መዓልቲ ከምዚ ሰዓል ክሕዘካ እንከሎ ዝስመዓካ ክስመዓካ ይኽእል እዩ። እዚ ማለት እቲ ክታበት ንሰውነትካ ነቲ
ቫይረስ ከመይ ክቃለሶ ከምዘለዎ ይምህሮ ኣሎ ማለት እዩ።
እቲ ክታበት ብቕጽበት ክከላኸለልካ ኣይኽእልን። ድሕሪ ብዙሕ ሰሙናት እዩ ስርሑ ዝጅምር። ብብሉጽ ኣገባብ ክከላኸለልካ ክልቲኡ
መጠን ክታበታት ክትወስድ ኣለካ።
እንተኾነ ሕጂ እውን ናይ ውሑስነት ስጉምቲታት ምውሳድካ ክትቅጽል ኣለካ፡ ድሕሪ ክታበት ምውሳድካ ብኽብረትካ
እዞም ዝስዕቡ ምግባርካ ቀጽል:

ካብ ካልኦት ሰባት ረሓቕ (ማሕበራዊ
ምፍንታት)

ናይ ገጽ መዕመሚ ተጠቀም

ኣእዳውካ ብጥንቃቐን ብተደጋጋሚን
ተሓጸብ

