ክታበት

COVID-19

ሓቅታት ርኸብ።
ንጥኑሳት ኣንስትን ንሓደስቲ ወለድን ክታበት ክግበረለን ይክኣል እዩ

ንገዛእ ርእስኻ
ኣዕቁባ።
ስድራቤትካ ዕቁባ።
ክታበት ዉሰድ።

ክታበት ንስድራቤትካ ብቐጻሊ ምእንቲ ክትኣሊ
ክትከላኸለሉ እትኽእል ሓደ መንገዲ እዩ። ክታበት
ክትክተብ ከሎኻ ነቶም እተፍቅሮም ሰባት
ንኸይተትሕዞም ዘሎ ኣጋጣሚ ስለ ዝንኪ ንደቅኻ
እዉን ተዕቁቦም ኢኻ።

ክታበት ድሕንነት ኣለዎ

ውሉዳት ቅድሚ ምዉላድኪ

ጥንስቲ ከሎኺ

ምስ ወላድኪ

ውሉድኪ ምስ ዓበዩ

ክታበታት
ክታበት ድሕንነት ኣለዎ እዚ ክታበት እዚ እተፈላለየ ዓሌትን ዕድመን ዘለዎም ሓዊስካ ብሚልዮናት

ዝቑጸሩ ሰባት ድሕንነት ከም ዘለዎ ዝተረጋገጸ እዩ። እንተርኢኻ ካብ ክታበት ንላዕሊ ፡ ረኽሲ COVID-19 ከቢድ
ጸገማት ከሕምመካን ክቐትለካን ይኽእል እዩ።

ዉጽኢታዊ፡ እቲ ክታበት ካብ ኮቪድ 19 ይከላኸለልካ

። ብተወሳኺ ዉን እቲ ክታበት ይከላኸለካን
ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምምን ንኸይትመዉትን ይዓግተልካ።

ነጻ፡

ስደተኛ ምዃንካ ብዘየግድስን;መንነት ይሃልወካ ናይ ሕክምና መድሕን ይሃልወካ ክታበት ንኹሉ ብነጻ እዩ ፡።
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´

ክታበት ድሕንነት ኣለዎ
ውሉዳት ቅድሚ ምዉላድኪ

ናይ COVID-19 ክታበት ንሰብኣይ ይኹን ሰበይቲ ቆልዓ ክህልዎም ንዝ
ደልዩ ንክትጠንስ ንእትፍትን ሰበይቲ ንዝመጽእን ድሕንነት ኣለዎ።
እቲ ክታበት ንሰብኡት ወይ ንኣንስቲ ቆልዑ ከምዘይረኽቡ ዚገብሮም
መርትዖ የልቦን።

ጥንስቲ ከሎኺ

ናይ COVID-19 ክታበት ንጥኑሳት ዝኾና ደቂ እንስትዮ ብጽኑዕ ምኽሪ
ይወሃበን። ብኣሽሓት ዝቑጸራ ነፍሰ ጾር ደቂ ኣንስትዮ ንገዛእ ርእሰን ወይ
ንዉሉዳተን ብዘይ ገለ መጉዳእትታት ክኽተባ ጸኒሔን እየን።
ጥኑሳት COVID-19 እንተሒዝወን ከቢድ ሕማም ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ኣለዎ።
ብዘይካ እዚ ዉን ቅድሚ ግዚኤን ናይ ምዉላድ ኣጋጣሚታት እናወሰኸ እዩ
ዝኸይድ።
ክታበት COVID-19 ንገዛኣ ርእስኻን ንስድራቤትካን ካብቲ ኣስጋኢ ዝትስእ
ተግባር ዝመጽእ እቲ ዝበለጸ መከላኸሊ መንገዲ እዩ ።
ድሕሪ ምዉላድኪ

ክታበት COVID-19 ነተን ጡብ ዘጥብዋውን ክዉሃብ ይመክር እዩ።
እተን ኣለይቲ ክታበት ምስ ዝኸትባ ነቲ ሓድሽ ሕጻን ዝተወልደ ዉን
ይከላኸላሉ
• ጸባ ጡብ ነቲ እተወልደ ሕጻን መክላኸሊ ዝሕዝ ጸረ ኣካል ክኸዉን ይኻእል እዩ።
• ናይ ሓንቲ ዝተኸትበት ኣላይት ይቕንስ ካብታ ሓድሽ ዝተኸትበት።

ደቅኹም ምስ ዓበዩ
(1}ቆልዑን መንእሰያት ንኽኽተቡ እኹላት ዝኾኑን ምስ ዝኽተቡ ዝሓሸ ድሕንነት
ይረኽቡ።
ክታበት ንኹሉ ይከላኸል ሕጻናትን መናእሰያትን ሓዊስካ ካብ COVID-19።
ክታበት ንቖልዑት ከቢድ ሕማም ንኽይሕዞም ዉን ይዓግም እዩ።
እቲ ክታበት ኣይዓግትንዩ ን መጻኢ ናይ ገዛእ ርእሶም ቆልዑ ንኸይህልዉዎም።
ክታበት COVID-19 ንብጽሕና ወይ ዉን ንመጻኢ ፍርያምነት ኣይትንክፎን ኣዩ።

ንገዛእ ርእስኻ ኣዕቁባ።
ስድራቤትካ ኣዕቁባ።
ክታበት ዉሰድ።
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