
ሰኔ 25 ቀን 2021 ዓ.ም.

ምክልኻልን ድሕንነትን  
እቲ ያንሰን ዝተባህለ ጸረ ኮሮና ቫይረስ ብናይ ኣውሮጳዊ ሕብረት ናይ 

መድሃኒታት ወኪል (EMA) ከምኡ ድማ ብናይ ኣውሮጳዊ ሕብረት 

ንመድሃኒታት ዝግምግም ሽማግለ (CBG) ንስርሑ፣ ድሕንነቱን 

ብሉጽነቱን ብዝምልከት ተፈቲኑ እዩ። እዚ ኣብ ብዓሰርተታት 

ኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ተፈቲኑ እዩ። እቲ ኣብ ያንሰን እተገብረ 

መጽናዕቲ ከም ዘረጋገጾ እዚ ክትባት ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካብ 

ማእከላይ ክሳብ ከቢድ ሕማም ንኸይትሓምም ብ67% ሚእታዊት 

ይከላኸል እዩ። ከምኡ ድማ ከቢድ ዝኾነ ኮቪድ-19 ንኸይትሓምም 

ብ85% ሚእታዊት ይከላኸል እዩ። ሓደ ሰብ ክትባት ወሲዱ እንከሎ 

እንተ ሓሚሙ ድማ እቲ ሕማም ፎኪስ እዩ ዝኸውን። ድሕሪኡ እቲ 

ሕማም እናቐለለ ይኸይድ። እዚ ክትባት እዚ ብፍላይ ካብ ከቢድ 

ሕማምን ሓሚምካ ናብ ሆስፒታል ካብ ምእታውን ኣጸቢቑ ይከላኸል 

እዩ። 

 

ኣወሃህባ ክትባት ያንሰን  
ናይቲ ያንሰን ዝብሃል ክትባት ኣወሃህባ ብዕለት 2 ሰነ 2021 ዓመተ 

ምህረት ተቐይሩ እዩ። ናይ ነዘርላንድስ ቤት ምኽሪ ጥዕና እቲ ያንሰን 

ዝበሃል ክትባት ውጽኢታውን እኹል ድሕንነት ዘለዎን ምዃኑ 

ኣፍሊጡ እዩ። ይኹን እምበር ነቶም ገና ዕድሚኦም ምስ ብሕጂ 

ንኽክተቡ ዝተመደቡ ጉጅለ ሰባት BioNTech/Pfizer ወይ Moderna-

vaccins ዝበሃል ክትባት ክወሃቦም እዩ እቲ ቤት ምኽሪ ንሃገራዊ ናይ 

ክትባት ስልቲ መኺርዎ ዘሎ። 

 

ኣብ ገለ ገለ ኩነታት እቲ ያንሰን ዝተባህለ ክትባት ምሃብ ዝበለጸ 

ምዃኑ ቤት ምኽሪ ጥዕና ይመክር እዩ፣ ምኽንያቱ ድማ ንሰባት 1 ግዜ 

ጥራሕ ያንሰን ብምውጋእ ምሉእ ብምሉእ ክትከላኸለሎም ስለ 

እትኽእል እዩ። 

 

ኵሎም ልዕሊ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ነዚ ያንሰን ዝብሃል ክትባት 

ክወስዱ ዝደልዩ ሰባት ናብ GGD ከመልክቱ ይኽእሉ እዮም። እቶም 

ካልእ ዓይነት ክትባት ክግበረሎም ቈጸራ ሒዞም ዘለዉ ሰባት ግን ከኣ 

ብያንሰን ክኽተቡ ዝደልዩ ድማ በቲ ያንሰን ዝበሃል 1 ግዜ ጥራሕ 

ንኽክተቡ ቆጸርኦም ክልውጥዎ ይኽእሉ እዮም። 

 

ቈጸራ ምቕያር ናይ ያንሰን ክትባት   
ነቲ ያንሰን ዝተባህለ ክትባት ንምውሳድ ዝገበርክሞ ቖጸራ ናብ 

BioNTech/Pfizer- ወይ Moderna-vaccinatie ክቕየረልኩም ትደልዩ 

ኣለኹም? እምበኣር ናብ ስልኪ ቑጽሪ 0800 - 7070 ብምድዋል ምስ 

GGD ተዘራረቡ ወይ ከኣ ብመንገዲ coronavaccinatie-afspraak.nl 

ቈጸራ ግበሩ። 

 

ክትባት-ፌክቶር 
እቲ ያንሰን ዝበሃል ጸረ ኮሮና ክትባት ፌክቶር ክትባት ተባሂሉ ዝጽዋዕ 

እዩ። ኣብቲ ዝነበረ ዘይጓዳእ ናይ ሰዓል ቫይረስ (ኣዴኖ ቫይረስ) ንእሽቶ 

ናይ ኮረና ቫይረስ ውርሻ ዘለዎ ኮድ ይሕወሶ፣ በዚ ኸምዚ ኣገባብ ድማ 

እቲ ናይ ኣካላትና ስርዓተ ምክልኻል ነቲ ናይ ኮረና ቫይረስ ገዚፍ 

ግሊኮፕሮቲን ንምክልኻል ዘገልግል ጸረ-ህዋሳት ከም ዝሰርሕ 

ይግበር። እንተደኣ ኣካላትና ጸኒሑ እንደገና ምስ ኮሮና ቫይስ ተራኺቡ 

ድማ ብድሕሪኡ ኣካላትና ነቲ ቫይረስ የለልዮ እሞ፣ ብኡንብኡ 

ዝከላኸሉ ጸረ ህዋሳት ባእታታት ይፈጥር። 

 

ምስ ከም BioNTech/Pfizer ከምኡ ድማ 
Moderna ዝኣመሰሉ ናይ mRNA ክትባት ዘሎ 
ፍልልይ  
ኣብ ኩሎም ዓይነት ጸረ ኮረና ክትባታት ናይ ወዲ ሰብ ናይ ኣካላት 

ስርዓተ ምክልኻል ጸረ ህዋሳት ባእታታት ብምፍጣር ግብረ መልሲ 

ይህብ እዩ። ኣብቲ ያንሰን ዝተባህለ ክትባት እዞም ጸረ-ህዋሳት 

እዚኣቶም ዝዳለዉሉ ኣገባብ ካብቲ ንኣብነት BioNTech/Pfizer ከምኡ 

ድማ Moderna ዝብሃሉ ክትባታት እተፈልየ እዩ። 

 

BioNTech/Pfizer ከምኡ ድማ  Moderna ናይ mRNA-ክትባት እዮም። 

እዞም ክትባት ዝተወሰነ ናይ mRNA ስነ-ውርሻ ሓበሬታ ዝሓዙ 

እዮም። እዚ mRNA ናይ ኮሮና ቫይረስ ገዚፍ ግሊኮፕሮቲን ከም 

ዝፍጠር ይገብር። ነኣሽቱ ክፋላት ናይ እዚ ፕሮቲን በቲ ስርዓተ 

ምክልኻል ሕማም ይልለዩ እዮም። ከም ግብረ መልሲ ናይ’ዚ ድማ 

ኣካላትና ጸረ ህዋሳት የዳሉ።  

 

ን BioNTech/Pfizer ከምኡ ድማ Moderna ብዝምልከት ምእንታን ካብ 

ናይ ኮሮና ቫይረስ ጽቡቕ ምክልኻል ክግበር ክልተ ሳዕ ኢኻ መርፍእ 

ክትውጋእ ዘለካ። 

 

Pfizer ከምኡ ድማ Moderna ናይ ጥዕና 
ጸገም ንዘለዎም ሰባት  
እቶም ናይ ጥዕና ጸገማት ዘለዎም ሰባት mRNA-vaccin ንኽወስዱ 

ቆጸራ ክሕዙ ይምከር። እዚ ብፍላይ ነቶም ናይ ኣካላት ስርዓተ-

ምክልኻል ጸገም ዘለዎም ወይ ብሰንኪ ዝወስድዎም መድሃኒታት 

እቲ ናይ ኣካላቶም ስርዓተ-ምክልኻል ብግቡእ ዘይዓዪ ሰባት (ንኣብነት 

ናይ  መንሽሮ ሕክምና ኼሞተራፒ ዝግበረሎም ሰባት) ከምኡ’ውን 

ነቶም ብሰንኪ ከቢድ ናይ ልቢ ወይ ናይ ሳንቡእ ጸገማት ብCOVID-19 

ናይ ምጥቃዕ ዕድሎም ዓቢ ዝኾኑ ሰባት ክወስድዎ ዝምከር እዩ። እቲ 

mRNA-vaccin ዚብሃል ክትባት ነዞም ሰባት እዚኣቶም ዝበለጸ 

ምክልኻል ክገብረሎም ዝኽእል እዩ። እቲ ያንሰን ዝበሃል ክትባት 

mRNA-vaccin ኣይኮነን። 

 

ጸረ ኮሮና ክትባት ያንሰን 
 

እቲ ያንሰን ዝተባህለ ጸረ ኮረና ክትባት ልክዕ ከምቶም ካልኦት ተቐባልነት ዝረኸቡ ጸረ ኮሮና ክትባታት 
ብሰንኪ ኮሮና ቫይስ ክኽተል ዝኽእል (ከቢድ) ሕማም ንኸይሕዘካ ይከላኸል ኢዩ።



ንጥኑሳት ኣንስቲ ኣይወሃብን እዩ 
RIVM ንኹለን ነፍሰ-ጾር ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ክትባት ክወስዳ እንተ 

ተጸዊዓን ነቲ mRNA-vaccin ክወስዳ እዩ ምኽሪ ሂቡ ዘሎ። እቲ ያንሰን 

ዝበሃል ክትባት mRNA-vaccin ኣይኮነን። ንዝያዳ ሓበሬታ ነቲ ብዛዕባ 

ጥንስን ጸረ ኮረና ክትባትን ብዝምልከት ሓበሬታ ዝህብ ገጽ ርኣዩ። 

 

1 ግዜ መርፍእ ምውጋእ 
ነቲ ያንሰን ዝበሃል ክትባት መርፍእ ትውግእዎ 1 ግዜ ጥራሕ 

ኢኹም። እቲ ክትባት ምስ ወሰድክሞ ካብ 2ይ ሰሙን ንደሓር ካብ ናይ 

ኮሮና ቫይስ ክከላኸለልኩም ይኽእል እዩ። ብድሕሪኡ ብሰንኪ ኮሮና 

ቫይረስ ክትሓሙ ዘሎ ዕድል ውሑድ እዩ። 

 

ናይ ክትባት ያንሰን ጎድናዊ ሳዕቤናት  
እቶም ብብዝሒ ዝረኣዩ ጎድናዊ ሳዕቤናት እዞም ዝስዕቡ እዮም፥ 

•     ኣብቲ መርፍእ ዝተወግኣሉ ቦታ ቓንዛ፣ 

•     ሕማም ርእሲ፣ 

•     ድኻም፣ 

•     ናይ ጭዋዳታትን መላግቦን ቃንዛ፣ 

•     ዕግርግር ምባልን 

•     ረስንን። 

 

እዞም ጐድናዊ ሳዕቤናት እዚኣቶም ፈኮስቲ ኾይኖም ብቕልጡፍ 

ድማ ይጠፍኡ (ኣብ ውሽጢ 2 ወይ 3 መዓልታት)። እዞም ጎድናዊ 

ሳዕቤናት ምስቶም ብዙሓት ካልኦት ክትባታት ምስ ወሰድካ 

ዝስምዑኻ ስሚዒታት ተመሳሰልቲ እዮም፣ ንኣብነት ከም ናይ 

ኢንፍሉወንዛ ክትባት ዝኣመሰሉ። 

 

ሳሕቲ ዘጋጥም ናይ ደም ህዋሳት ዋሕዲ 
ዘለዎ ከቢድ ናይ ደም ምርጋእ ዘስዕብ 
ጐድናዊ ሳዕቤን 

ምስ ናይ ደም ህዋሳት ዋሕዲ ተደሚሩ ደም ምርጋእ ዝገብረልካ ሓደ 

ካብቲ ሳሕቲ ዘጋጥም እቲ ያንሰን ዝብሃል ክትባት ከስዕቦ ዝኽእል 

ጎድናዊ ሳዕቤን እዩ። እቶም ክትባት ዝወሰዱ ሰባት ነዞም ኣብ ታሕቲ 

ተዘርዚሮም ዘለዉ ጥርዓናት ከቕልቡሎም ኣድላዪ እዩ። እዚኦም 

ኸኣ ምስቲ ናይ ደም ህዋሳት ዋሕዲ ዘለዎ ከቢድ ናይ ደም ምርጋእ 

ዘስዕብ ሳሕቲ ዘጋጥም ጐዳኢ ሳዕቤናት ዝሰማምዑ እዮም። ነቲ 

ያንሰን ዝተባህለ ክትባት ድሕሪ ምውሳድኩም እዞም ጥርዓናት 

እዚኣቶም እንተድኣ ኣለውኹም ብኡንብኡ ሕክምናዊ ሓገዝ ከም 

ዝግበረልኩም ክትገብሩ ኣድላዪ እዩ። 

•     ናይ ምስትንፋስ ሕጽረት፣ 

•     ቃንዛ ኣብ ኣፍ ልቢ ወይ  ቅርጸት ከብዲ፣ 

•     ኣብ ቅልጽምካ ወይ እግርካ ምሕባጥ ወይ ምቝራር፣ 

•     ከቢድ ወይ እናገደደ ዝኸይድ ሕማም ርእሲ ወይ ናይ ምርኣይ ጸገም፣ 

•     ዘየቋርጽ መድመይቲ፣ 

•     ኣብ ሰብነት ዝረኣዩ ነኣሽቱ ጸሊም፣ ቀይሕን ሊላን ሕብሪ ዘለዎም 

ነጠብጣባት ወይ ኣብ ትሕቲ ቘርበት ምምዓግ ደም። 

 

እዞም ጥርዓናት እዚኣቶም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ክልተ 

ሳምንታት እዮም ዝመጹኻ።  

ንጎድናዊ ሳዕቤናት ምሕባር 

ድሕሪ እቲ ክትባት (ከቢድ) ጎድናዊ ሳዕቤናት ጌርልኩም ኣሎ? ከምኡ 

ምስ ዝኸውን እምበኣር ነቶም ጐድናዊ ሳዕቤናት ናብ ማእከል 

ጎድናዊ ሳዕቤናት (Lareb) ክትሕብሩ ትኽእሉ ኢኹም። 

 

እዚ ዅሉ ፈተናታት ተጌሩ ክነሱ ሳሕቲ ወይ ደንጕዩ ዝመጽእ ጐድናዊ 

ሳዕቤን ከጋጥም ይኽእል እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እተን ክትባት ዘፍርያ 

ትካላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ወርሒ ብዛዕባ ድሕንነት እቲ ክትባት 

ዝምልከት ናብ EMA ጸብጻብ ክህባ ናይ ግድን እዩ። ከቢድ ዝኾነ 

ጎድናዊ ሳዕቤን ከኸትል ከም ዝኽእል ኣብ ዝጥርጠረሉ እዋን ድማ 

ብቑልጡፍ ጸብጻብ ክወሃብ ኣለዎ። ኣብ ርእሲ እዚ CBG ንስራሕ፣ 

ድሕንነትን ደረጃ ብቕዓትን ናይ ኵሎም ክትባታት ብጽቡቕ 

ይከታተሎ እዩ። 

 

ንሓድሽ ፉሉይነት ዘለዎም ናይ ኮረና 
ቫይረሳት ዘለዎ ውጽኢታዊነት   
ክሳዕ ሕጂ ከም ዝፍለጥ እቲ ያንሰን ዝብሃል ክትባት ኣንጻር 

እተፈላለዩ ናይ ኮረና ቫይረስ ዓይነታት ጽቡቕ ክከላኸል ይኽእል እዩ። 

እቲ ክትባት ነቶም ፍሉይነት ዘለዎም ቫይረሳት ክሳዕ ክንደይ ብጽቡቕ 

ከም ዝከላኸሎም ገና ይምርመር እዩ ዘሎ። እቲ ትካል እቲ ክትባት 

ካብ  እተፈላለዩ ሓደስቲ ዓይነት ናይ ኮሮና ቫይረስ ብዝግባእ ክከላኸል 

ከም ዝኽእል ምእንታን ከረጋግጽ ነቲ ዅነታት ተጠንቂቑ እዩ 

ዝከታተሎ ዘሎ። እቶም ናይ ኮሮና ቫይረሳት ፍልይ ኢሎም እንተ መጹ 

ዘይንቡር ኣይኰነን። እዚ ኣብ ቫይረሳት ብዙሕ ግዜ እዩ ዘጋጥም። 

 

ድሕሪ ክትባት ምምሕልላፍ ኮሮና ቫይረስ 

እቲ ክትባት ነቲ ኮሮና ቫይረስ ንኸይላባዕ ክዓግቶ ዝኽእል እንተ ዀይኑ 

እውን ገና ኣይተፈልጠን ዘሎ። እቶም ነቲ ክትባት ዝወስዱ ነቲ 

ቫይረስ ዝስከምዎ እንተ ዀይኖም ወይ ናብ ካልኦት ሰባት 

ከመሓላልፍዎ ዝኽእሉ እንተ ዀይኖም እውን ገና ንጹር ኣይኰነን 

ዘሎ። ነዚ ብዝምልከት ገና ቀጻሊ ዝኾነ መርመራታት ይግበር ኣሎ። 

 

ካብ ኮሮና ምክልኻል 

ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ያንሰን ዝበሃል ጸረ ኮሮና ክትባት ንኽንደይ ግዜ 

ዝኣክል ካብ ኮሮና ቫይረስ ክከላኸለልካ ከም ዝኽእል ኣይፍለጥን 

እዩ። ብዛዕባ እዚ ዝምልከት ገና መርመራ ይግበር ኣሎ። ብተወሳኺ 

እውን እቶም ኣብዚ መጽናዕቲ እዚ ዝሳተፉ ዘለዉ ሰባት እንተ ወሓደ 

ን2 ዓመታት ዝኣክል ክትትል ክግበረሎም እዩ። 

 

ተወሰኽቲ ሓበሬታት ንምርካብ 

www.coronavaccinatie.nl/Janssen 
www.coronavaccinatie.nl/ikwiljanssen  

alleen  samen  krijgen we 
corona onder controle

ተጨማሪ መረጃ 
coronavaccinatie.nl 

ወይም ይደውሉ 0800-1351 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/soorten-coronavaccins/janssen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/vraag-en-antwoord/ik-wil-een-janssen-vaccinatie-hoe-werkt-dat
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie?utm_campaign=coronavirus_vaccinatie&utm_source=coronavaccinatie.nl&utm_medium=redirect

