
 
 

ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይዚጎድናዊ ሳዕቤናት ናይዚ 2ይይ ዶዝ ዶዝ 

ኣብ ክሊኒካዊ ፈተነታት ናይ ክልቲኡ ሞደርናን ፋይዘርን፡ 
ቅሩብ ብዝሕ ዝበለ መጠን ናይ ዝተሓበሩ ጎድናዊ ሳዕቤናት 
ናይቲ 2ይ ዶዝ ኔሩ እዩ። ናይዚ ምኽንያት እቲ ናይ ኣካላትና 
ናይ ሕማም ምክልኻል ስርዓት ካብቲ 1ይ ዶዝ ብዝረኸቦ 
ሓበሬታ ተማሂሩ ነቲ 2ይ ዶዝ ብዝሓየለ ኣገባብ ግብረ መልሲ 
ብምሃቡ ዝሰዓበ  ክኽውን ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ 
እቶም ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣብ ውሽጢ 2-3 መዓልትታት 
ይጠፍኡ እዮም። ገለ ሰባት ጎድናዊ ሳዕቤናት ጠቕላላ 
ዘይብሎም ኣለዉ። እዚ ድማ ልሙድ እዩ፡ እቲ ክታበት ክሳብ 
ክንደይ ጽቡቕ ጌሩ ከም ዝሰርሓልካ ኣየንጸባርቕን እዩ።

ኣብ ካናዳ፡ እቶም ዝበዝሑ ናይ ሞደርናን ፋይዘርን ዝተሓበሩ 
ጎድናዊ ሳዕቤናት እዞም ዝስዕቡ እዮም፡- ምቕያሕ፡ ሕበጥ፡ 
ቃንዛ ወይ ስሓ ኣብቲ መርፍእ ዝተወጋእካሉ ቦታን ሕማም 
ርእስን። ኩሎም እዚኣቶም ልሙዳት ጎድናዊ ሳዕቤናት ናይ 
ክታበታት ብሓፈሻ እዮም።

ክሳብ ናብ ሆስፒታል ምእታው ከብጽሑ ዝኽእሉ ከበድቲ 
ጎድናዊ ሳዕቤናት፡ ብትሕቲ 0.01% ዝኾኑ ተቐበልቲ 
ናይ ሞደርና ወይ ፋይዘር እዩ ተሓቢሩ። ንዝኾነ ኣብ ካናዳ 
ንኽውሃብ ፍቓድ ዝተዋህቦ ክታበት፡ እቲ ሓደጋ ናይ ከበድቲ 
ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣዝዩ ትሑት እዩ።

ናይ 2ናይ 2ይይ ዶዝ ምትሕውዋስ ዝተፈላለየ ስርሓት ክታበት   ዶዝ ምትሕውዋስ ዝተፈላለየ ስርሓት ክታበት  

•  ምትሕውዋስ ናይ ብዝተፈላለዩ ኣፍረይቲ ዝተሰርሑ ተመሳሰልቲ 
ክታበታት ድሕንነት ዘለዎን ውጽኢታውን እዩ። ብዙሕ ግዜ  
ንካልኦት ክታበታት ከምኡ ይግበር እዩ -ንኣብነት፡ ወይቦ-ኤ 
ን ሕማም ንፍዮን፡ ጽግዕን፡ ንፍዮ ጀርመንን (MMR)። 
ውጽኢታውነትን ድሕንነትን ናይ ክታበታት ምትሕውዋስ ዝውስኑ 
መምዘኒታት ኣብ ባይታ ኣለዉ እዮም።

• 	ሞደርናን ፋይዘርን ክልቲኦም ኤምኣርኤንኤ ክታበታት እዮም፡ 
ብሓደ ዓይነት ኣገባብ ድማ ይሰርሑ። 1ይ  ዶዞ ናይ ሓደ ናይ 
ኤምኣርኤንኤ ክታበት ተዋሂብካ እንተ ኔርካ እሞ ነቲ ካልእ ን 2ይ 
ዶዝ ንኽትወስዶ እንተ ቀሪቡልካ ውጽኢታውነትን ድሕንነትን 
ዘለዎ እዩ። 

• 	ድሕሪ 1ይ ዶዝ ናይ ኣስትራዘነካ ምውሳድካ ናይ ኤምኣርኤንኤ 
ክታበታት ምውሳድ ድሕንነትን ውጽኢትውነትን ዘለዎ እዪ።   
ንዝያዳ ሓበሬታ ቀጺልካ ኣንብብ። 

• ኣብ ብዙሕ ቦታታት ናይ ዓለምን ኣብ ካናዳን ንዝግበሩ ዘለዉ 
ናይ ክታበት ምትሕውዋስ ብዙሓት ክሊኒካዊ ፈተነታትን ህዝባዊ 
መጽናዕትታትን ይግበሩ ኣለው። ካብ ጀርመን፡  ዓባይ ብሪጣንያን 
ስፐይንን ዝተረኽበ ውጽኢታት ናይ ዝተሓዋወሱ ተኸታተልቲ 
ክታበታት ውጺኢታውነቶምን ድሕንነቶምን እዮ ኣርእዩ። ነዚ 
ኣሰራርሓ እዚ ዝድግፍ ሓቀኛ ዓለማዊ መርትዖ እውን ኣለና። 
ልዕሊ ክልተ ሚልዮን ሰባት ኣብ ካናዳ ዝተሓወሰ ናይ ኮቪድ-19 
ክታበታት ብውሕስነት ወሲዶም እዮም። ካናዳ ናይ ዝተፈላለየ  
ስርሓት ክታበታት  ኮቪድ-19 ምትሕውዋስ ኣብ መጀመርያ 
ወርሒ ሰነ እያ ከተፍቅድ ጀሚራ። መጠን ናይ ዝተሓበሩ ኣሉታዊ 
ተርእዮታት ድማ ካብቲ ግዜቲ እንዳ ጎደለ ይኸይድ ኣሎ።

• 	ምሉእ ውሕስነት ንምርካብን፡ ንነዊሕ-እዋን ዘገልግል ምክልኻል 
ንምርካብን ክልቲኦም ዶዛት እዮም ዘድልዩ። 
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እቲ 2ይ ዶዝ እቲ ኣድላዪ ካልኣይ ምቃል ናይቲ ተኸታታሊ ክታበትካ 
እዩ።   ካብቶም ብርትዕ ዝበሉ ናይ ኮቪድ-19 ሕማማት እቲ ዝሓሽ 
ውጽኢታዊነት ዘለዎ ምክልኻል ንምርካብን ንነዊሕ እዋን-ዝጸንሕ 
ምክልኻል ንኽትረክብን ክልቲኡ ዶዛት የድልየካ እዩ።

ነቲ ተኸታታሊ ክታበት ምሉእ ብምሉእ ክትወስዶ 
ኣገዳሲ እዩ። ክልቲኡ ዶዛት ክሳብ ትወስዶ ምሉእ 
ምክልኻል የብልካን።

2ይይ ዶዝ ኣገዳሲ  ዝኾነሉ ምኽንያት    ዶዝ ኣገዳሲ  ዝኾነሉ ምኽንያት    
Why your  2nd dose is important

Vaccination ክታበት ኮቪድክታበት ኮቪድ-19 



1ይይ ዶዘ ናይ ኣስትራዘነካ እየ ወሲደ ዘለኹ።  እንታይ  ዶዘ ናይ ኣስትራዘነካ እየ ወሲደ ዘለኹ።  እንታይ 
ኣማራጺታት እዮም ዘለውኒ?ኣማራጺታት እዮም ዘለውኒ?

ናይናይ 1ይይ ክታበተይ ሓበሬታ ብኸመይ ክረኽቦ  ክታበተይ ሓበሬታ ብኸመይ ክረኽቦ 
እኽእል?እኽእል?

ምሉእ ውሕስነት ንምርካብን፡ ንነዊሕ-እዋን ዘገልግል ምሉእ ውሕስነት ንምርካብን፡ ንነዊሕ-እዋን ዘገልግል 
ምክልኻል ንምርካብን ክልቲኡ ዶዛት ከም ዘድልየካ ምክልኻል ንምርካብን ክልቲኡ ዶዛት ከም ዘድልየካ 
ዘክር።ዘክር።

ብዛዕባ 2ይ ዶዝ  ዝያዳ ሓበሬታ ብኸመይ ከም ትረክብ 
ንምፍላጥ፡ ኣብዚ 2ይ ዶዝ ናይ ክታበትካ ውሰድ ዝብል  
መርበብ ሓበሬታ መንግስቲ ቢሲ ተወከስ  
gov.bc.ca/dose2.
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1ይይ ዶዘ ናይ ፋይዘር ወይ ሞደርና እየ ወሲደ  ዶዘ ናይ ፋይዘር ወይ ሞደርና እየ ወሲደ 
ዘለኹ። እንታይ ክገብር አድልየኒ?ዘለኹ። እንታይ ክገብር አድልየኒ?

ኣብቲ ክትባት ውሰድ ዝብል መመዝገቢ፡ ኣብ   
getvaccinated.gov.bc.ca ተመዝጊብካ 
ምህላውካ ኣረጋግጽ። 2ይ ዶዝ ንኽትወስድ ቆጸራ 
ንምሓዝ ኣብ ዝከኣለሉ ግዜ ብቴክስት፡ ኢመይል ወይ 
ብተሌፎን ክሕበረካ እዩ። ሕቶ እንተ’ልዩካ ናብዚ 
ደውል፡  1-833-838-2323.

ናይ ኮቪድናይ ኮቪድ-19 ናይ ክታበት ካርደይ ጠፊኡ እዩ።ናይ ክታበት ካርደይ ጠፊኡ እዩ።
2ይይ ዶዝ ክወስድ እኽእል’ዶ? ዶዝ ክወስድ እኽእል’ዶ?

እወ፡ ትኽእል ኢኻ። ን 1ይ ዶዝ ዝምልከት ናትካ 
ሓበሬታ ኣብ መዝገብና ኣሎ፡ ኣብ እዋን 2ይ ቆጸራኻ 
ድማ እቶም ኣብቲ ክልኒክ ዘለው ሰራሕተኛታት ካልእ 
ካርድ ክህቡኻ ይኽእሉ እዮም።

• ኣብ 1ይ ዶዝ ናይ ኣስትራዘነካ ወይ ኮቪሺልድ ክታበት ወሲድካ 
እንተ ኔርካ፡ ነቲ ክትረኽቦ ዝኸኣልካ ቀዳማይ ክታበት ብምኽታብካ 
ቅኑዕ ምርጫ ኢኻ ጌርካ።  ኣብ 2ይ ዶዝ ናይ ኣስትራዘነካ ወይ 
ናይ ኤምኣርኤንኤ (mRNA) ክታበት (ፋይዘር ወይ ሞደርና) 
ንኽትወስድ ክትመርጽ ትኽእል ኢኻ።  

• ዝኾነ ክታበት ካብዚኣቶም እንተ መረጽካ፡ ናይ ክታበት ዓይነታት 
ምትሕውዋስ ዝስዕብዎም  ምስ ድሕንነትን ውጽኢታውነትን 
ዝተኣሳሰሩ ዝኾኑ ጸገማት ኣይተራእዩን። 

እንታይ ዓይነት ክታበት ከም ዝወሰድካ ወይ 1ይ ዶዝ 
ዝወሰድካሉ ዕለት ዘይትዝክሮ እንተ ዀንካ፡ ኣብ ናይ 
ክታበትካ መዝገብ ካርድ ወይ ብኢንተርነት (ኦንላይን) 
ኣብዚ መርበብ ሄልዝ ጌትወይ ብምእታው ርአ፡  
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ኣማራጺታት ናይኣማራጺታት ናይ 2ይይ ዶዝ  ዶዝ 

ኣስትራዘነካኣስትራዘነካ

• ኣዝዩ ሳሕቲ ዝርአ ምስ እዚ ቫይረሳዊ ክታበት ኣስትራዘነካ 
ዝተኣሳሰር ብርቱዕ ሓደጋ ናይ ደም ምርጋእ ኣሎ። እዚ ሓደጋ 
ኣብቶም 2ይ ዶዝ ዝወሰዱ ከባቢ 1 ካብ 600,000 እዩ። እዚ 
ካብቲ ከባቢ 1 ካብ 50,000 ዝኣክል ናይ 1ይ ዶዝ ዝወሓደ እዩ።

• ኣብ ምክልኻል ከበድቲ ናይ ሕማም ኮቪድ-19 ጉዳያት 
ውጽኢታውነት ናይ ክልቲኡ ዶዝ ናይ ኣስትራዘነካ ምውሳድ ምስቲ 
ውጽኢታውነት ናይ ክልተ ዶዝ ናይ ኤምኣርኤንኤ ክታበት ምውሳድ 
ተመሳሳሊ እዩ። 

• ካብ ዝተፈልየ 2ይ ዶዝ ምስ እትወስድ ሓደ ዝዓይነቱ 2ይ ዶዝ ምስ 
እትወስድ ዝፎኸሰ ጎድናዊ ሳዕቤናት ክትምኮር ዝያዳ ተኽእሎ 
ኣለካ።

ኤምኣርኤንኤ(ኤምኣርኤንኤ(mRNA) (ፋይዘር ወይ ሞደርና)) (ፋይዘር ወይ ሞደርና)

• ብኤምኣርኤንኤ ክታበት ዝመጽእ ብርቱዕ ናይ ደም ምርጋእ ሓደጋ 
የለን። 

• 2ይ ዶዝ ናይ ኤምኣርኤንኤ ክታበት ምስ ትወስድ ዝያዳ ንሓጺር- 
እዋን ዝጸንሑ ጎድናዊ ሳዕቤናት ክትምኮር ትኽእል ኢኻ። 

• ማዕረ ማዕረ ኣብ ዓለም ዘሎ ሓቀኛ መርትዖ፡ ውጽኢታውነትን 
ድሕንነትን ምትሕውዋስ ክታበት ኤምኣርኤንኤ ምስ ኣስትራዘነካ 
ዝሕብሩ ብዙሓት ክልኒካዊ ፈተነታትን ህዝባዊ መጽናዕትታትን 
ኣለዉ።

2ይይ ዶዝ ኣገዳሲ  ዝኾነሉ ምኽንያት    ዶዝ ኣገዳሲ  ዝኾነሉ ምኽንያት    
Why your  2nd dose is important

Vaccination ክታበት ኮቪድክታበት ኮቪድ-19 

http://gov.bc.ca/dose2
http://www.healthgateway.gov.bc.ca

