ዞባዊ ማእከል ክታበት
ሻሎተንፈልስ
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መሰራታዊ ክታበት: ሰለስተ ዓይነታት ክታበት ነብስና ጽቡቅ ክጻወሮም ዝኽእል ተዳልዮምልና ኣለዉ። ንሳቶም
ድማ: ፋይዘር፣ ሞደርና ከምኡ`ውን ያንሰን ኢዮም። ፋይዘርን ሞደርናን መሰረታዊ ክታበት ንምውሳድ ክልተ
መርፍእ ኣብ ናይ ኣርባዕተ ሰሞን ፍልልይ ርሕቀት ምውሳድ ይድሊ። ያንሰን ንምውሳድ ግን ኣደ ግዜ ጥራይ
እዩ። ድሕሪ ነቲ ክታበት ምውሳድ 90% ካብቲ ሕማም ንነውሕ ኣዋርሕ ክከላኸለልና ይኽእል።
ምሕዳስ ክታበት: እዚ ኣገዳሲ እዩ፣ ምኽንያቱ እቲ ብክታበት ንወስዶ መከላኸሊ፣ ናይዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቂሰን
ዘለዋ ክታበታት፣ ብፍላይ ከኣ ኣንጻር ናይዚ ሓድሽ ዓይነታት ኮሮና ድሕሪ ገለ ኣዋርሕ እንዳ ኣጉደለ ስለዝመጽእ
እዩ። ድሕሪ እቲ ናይ መጠረሽታ ግዜ ክታበት ናይ ፋይዘር ወይ ሞደርና ዝወሰድኩም ካብ 4 ክሳብ 6 ወርሒ
የሕሊፍኩም ምስ እትኾኑ፣ ስለዚ ክልቲአን ክታበታት (ማለት ፋይዘር ካብ 16 ዓመት፣ ሞደርና ካብ 18 ዓመት
ምሕዳስ የድሊ= ቦስተር። እቲ ትሕዝቶ ናቱ ድማ፣ ከምቲ ቀዳማይ ክታበት እዩ። ያንሰን ክታበት ዝተኸተብክም
ምስእትኾኑ፣ ካብ 18 ዓመት ድሕሪ 2 ወርሒ ምሕዳስ ያድሊ።
ብመሰረት ክሳብ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ መጽናዕቲ፣ ትሕዝቶ ናይዚ ክታበት ነብስና ጽቡቅ ክጻወሮ ይኽእሎ እዩ። እቲ
ብብዝሒ ዝረአ ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ: ፈኲስ ቃንዛ ናይ መርፍእ መውጋእቲ፣ ድኻም፣ ናይ ርእሲ ቃንዝ
ቅርጥማት፣ ረስኒ እዮም። ሳሕቲ`ውን ፍኹስ ዝበለ ናይ ልቢ ጭዋዳ ረኽሲ ብፍላይ ኣብ ንነእሽቱ ትሕቲ 30 ዓመት
ንዘለዉ ከጋጥም ይኽእል። ከቢድን ንነውሕ ዝጸንሕ ከምኡ`ውን ድሒሩ ዝመጽእ ጎናዊ ሳዕቤናት ክታበት ኮሮና
ክሳብ ሕጂ ኣይተራእየን ክረአ`ውን ትጽቢት የለን። እተን ጎናዊ ሳዕቤናት ክታበት ኮሮና ብመሰረቱ ዘይሃስዩን
ንሓጺር ግዜ ዝረኣዩን እዮም። ጎናዊ ሳዕቤናት ክታበት ኮሮና ምስ ሕማም ኮሮና ከነረኣእዮ ከለና ኣዝዩ ፈኲስ እዩ።
ወላ`ውን ክታበት ኮሮና ካብ ሕማም ኮሮና ይከላኸለልና ደኣእምበር፣ ነቲ ተዋሂቡና ዘሎ ናይ ኮሮና ሕግታት ናይ
ጽረየትን ርሕቀት ምሕላውን ቀጻሊ ከነተግብሮ ኣገዳሲ እዩ።
ኣብ መወዳእታኡ ነቲ ለብዒ ሰጊርና ናብ ንቡር ህይወት ክንምለስ ንደሊ ኢና ። ከምዚ ንክኸውን ክታበት
ክንወስድ ኣለና።
ክታበት ውሰዱ ኢኹም! ኣብ ማእከል ክታበት ሻሎተንፈልስ ብሃንቀውታ ንጽበየኩም ኣለና። ነዚ ክታበት
ንክትወስዱ ኣዝዩ ቀሊልን ዘይተሓላለኸን እዩ። ብዝሓሸ መንገዲ ክታበት ንምውሳድ ኣመልክቱ ኢኹም።
ምስናይ ሰላምታ
ጉጅላ ክታበት ኮቪድ-19

ብኸመይ መንገዲ ክታበት ክወስድ ይኽእል፧

ናይ መንነት ካርዲ፣ (ኣውስፋይስ)፣ ናይ ክታበት ጥራዝ (ምስ ዝህልወኩም) ከምኡ`ውን ናይ ሕክምና
ካርዲ ተማልኡ
ብኢንተርነት ዝግበር ምዝገባ ናይ ከባቢ: sh.ch
ወይ ምዝገባ ብቆጸራ ብቁጽሪ ስልኪ 052 632 65 57

ክታበት ብዘይ ምዝገባ: Walk-in ሰሉስ ካብ ሰዓት 17 – 20 Uhr
እዚ ኣብ ላዕሊ ተጠቂሱ ዘሎ ሓበሬታ ን1ን 2ን ክታበት ጥራይ እዩ ዝምልከት፣ ንምሕዳስ ክታበት
ኣይምልከትን እዩ።.

