
ንስኻ ሓዯ ኻብቶም ዴሮ ዜተኸትቡ ብሚሌዮናት ዜቝጸሩ ሰባት እንተዴኣ ዄንካ ንዅሊትና 
ብዯሓን ንኸነዕቍበና ስሇ ዜሓገዜካ ከምኡውን ነቲ ምስ ኮቪዴ-19 እተተሓሓ ትሑት ገምጋም 
ሞትን ሆስፒታሌን ኣበርክቶ ስሇ ዜገበርካ ነመስግነካ።  
ኣብ ኪርክሉስ ዜነብሩ ዅልም ሰባት ንገዚእ ርእሶምን ንማሕበረሰቦምን ኣብ ምዕቃብ እጃሞም የበርክቱ ኢዮም ። ስሇዙ ኸኣ ኢና ንሰባት ፈተና 
ክርድ ነቲ መምርሒ ጠቢቖም ክስዕቡ ሌዕሉ ዅለ ዴማ ክምርመሩ እነተባብዖም ሇና ። ብናጻን ብቐሉሌን ክትገብሮ ትኽእሌ ኢኻ ንርእስኻን 
ንማሕበረሰብካን ዴማ ከተዕቍብ ኢኻ። 

ካብ ጥሪ 2022 ኣትሒዘ እቲ ኣብ ኪርክሉስ እተገብረ ናይ ክታበት ፕሮግራም ንሌዕሉ 310,000 ሰባት ክኽተቡ ክኢልም ኢዮም። ገሉኣቶም ሰባት 
ብዚዕባ እቲ ኮቪዴ-19 ዜበሃሌ ክታበት ከም ሻቕልም እውን ንፈሌጥ ኢና ንገሇ ኻብዙ ተሓሳስብ ጕዲያትን ጽውጽዋያታትን ከኣ ኣብዚ ጽሕፍቲ 
እዙኣ ኽንፈትሖ ፈቲንና ኢና ። 

እቲ ክታበት  ዜነ  ይኹን  እንስሳ  ይ ፍርያት  ዕሸሌ  ዜሓ ኣይኯነን 

ኣብ ኣስትራነካ ይ ፋይር ዙብሃሌ ክታበት ዋህዮታት ዕሸሌ ይ ፍርያት እንስሳታት የሌቦን ። ሐሊሌ ከምዜኾነ ዴማ 
መረጋገጺ ተገይርለ እዩ መራሕቲ እምነት ሂንደን ኣይሁዴን እውን ነዙ ኽፍሌታት እዙ ዯገፉም ሂቦምለ እዮም ። 

እቲ ኽታበት  ብይ ገሇ ጕዴኣት  ዜተማህ እዩ 

ኣብ ብሪጣንያ ዜርከቡ ብሚሌዮናት ዜቝጸሩ ሰባት ኮቪዴ-19 ዜበሃሌ ክታበት ረኺቦም ኢዮም ከም ቍጥዏ ኣካሊት 
ዜኣመሰሇ ከቢዴ ሳዕቤን ከም ሇዎ ዜገሌጽ ጸብጻባት ከኣ ሳሕቲ ኢዩ ዜርአ። 

እቲ ኽፍሌታት ዴሕንነትን ውጽኢታውን ምዃኑ ንምርግጋጽ እቲ ኽታበት ኣጸቢቑ ተፈቲኑ ኢዩ ። በቲ ኣህጉራዊ 
መዏቀኒታት ዴሕንነት ዜስዕቦ ብርእሱ ሓሲቡ ዜመጽእ ኣካሌ ሕክምናን ጥዕናን ተቐባሌነት ረኺቦም ኢዮም ሌክዕ ከም 
ካሌኦት ፍቓዴ እተዋህቦም መዴሃኒታት እውን ተመሳሳሉ ክሉኒካዊ ፈተናታትን ናይ ዴሕንነት ምርመራታትን ገይሮም 
ኢዮም ። 



እቲ  ኽታበት  ኣብ ፍርያምነት  ዋሊ ሓንቲ ጽሌዋ የብለን 
 ክኢሊታት ሕክምናን ተመራመርቲ ስነ ፍሌጠትን እቲ ኽታበት ንፍርያምነት ኪጸሌዎ ኸም ይክእሌ ይሰማምዐለ እዮም ። ስሇምንታይ ከምኡ
ኸም ዜነ እስከ ንርአ ፦

 እቲ ክታበት ንፍርያምነት ዯቂ ተባዕትዮ ይ ዯቂ ኣንስትዮ ክጸለ ዜኽእሌ ስነ-ፍሌጠታዊ መስርሕ የሇን።

 ሌክዕ ከም ኵለ ክታበት እቲ ኮቪዴ-19 ዜበሃሌ ክታበት ንኣካሊትካ ምስዙ ሕማም እዙ ንኽቃሇስን ነዙ ንምግባር ጸረ-ኣካሌ ንኸማዕብሌን ይምህሮ ኢዩ።

 ንጥኑሳት ይ ነቶም እኹሌ ሓበሬታ ምስ ረኸቡ ክጠንስ ዜዯሌዩ ሰባት ሓዴሽ መዴሃኒት ክሃቦም ምኽሪ ምሃብ ሌሙዴ ኢዩ ። ሕጂ ዜያዲ ሓበሬታ ስሇ ል
እቲ ንዴሕንነት ክትክን (ሓባራዊ ኮሚተ ቫክሲነሽን ኤንዴ ኢሙናይሽን) ናይ ምግምጋም ሓሊፍነት ሇዎ ብርእሱ ሓሲቡ ል ኣካሌ ነቲ ምኽሩ ኣመሓይሽዎ
ኣል ክሌቲኡ ክታበት ዴሕሪ ምርካበን ጥንሲ ክዯናጏ ከም የዴሌየን ዴማ ገሇጸ።

እቶም ክኢሊታት ብዚዕባ እቲ ክትክስን ፍርያምነትን ዜበሌዎ; 

‘ኬት ሃይይ” - መራሒት ሚዴዋይፍ ኣብ ካሌዯርዳሌ ኤንዴ ሃዯርስፊሌዴ ኤች. ኤስ. ትሬስት - 
"ክሌቲኡ ኽፍሉ ኣብ ፍርያምነት ጽሌዋ ኸም ሇዎ ይ ከምኡ ኽገብሩ ኸም ዜኽእለ ዜሕብር 
ዜነ ይኹን ምኽንያት የሌቦን ። ንዅልም እቶም ክታበት እተዋህቦም ሰባት ነዙ ኣጋጣሚ እዙ 
ንኽጥቀሙ አተባብዖም ። እዙ ሕማም እዙ ሓዯጋ ስሇ ይብለ ካብቲ ቫይረስ ንኽትከሊኸሇሌካ 

ዜበሇጸ መገዱ ይኸፍተሌካ።" ናይ ብሪጣንያ ማሕበር ፍርያምነትን ማሕበር ምፍራይን ክሉኒካሌ 
ሳይንቲስትስን ከምዙ ይብሌ -  

"ዜነ ይኹን ክትክን ንፍርያምነት ዯቂ ኣንስትዮ ይ ሰብኡት ክጸሌዎ ከም ዜኽእሌ ዜሕብር መርትዖ ነ 
ኽሌሰ-ሓሳባዊ ምኽንያት ፈጺሙ የሇን።" 

ሊኳ ቅዴሚ ሕጂ ኮቪዴ-19 ሒዘካ ይንበር ሕጅውን ክታበት ክትስዴ ግዴን እዩ 

ዴሕሪ እቲ ኮቪዴ ዜብሃሌ ረኽሲ ኽንዯይ ዜኣክሌ ግዛ ኸም ዜጸንሕ ኣይንፈሌጥን ኢና ፣ ስሇዙ እቲ ክታበት ክትስዴ ኣዜና ምኽሪ ንህብ ። እቶም ብኮቪዴ 

እተታሕዘ ሰባት ንእተሰነ ኣዋርሕ ዕቝባ ክረኽቡ ዜኽእለ እኳ እንተ ኑ ተሳኺ ምርምር ምግባር ግና የዴሉ እዩ ። እዝም ውሌቀ-ሰባት እዙኣቶም ነቲ ቫይረስ 

ናብ ካሌኦት ከመሓሊሌፍዎ ይኽእለ እዮም። እዙ ሕጂ ል ምኽሪ ነቲ ክታበት ቅዴሚ ምርካብካ ኮቪዴ ዴሕሪ ምስሐካ 4 ሰሙን ክትጽበ ኢዩ ። 

መጠናኸሪ ክታበት  ከምትስዴ  ኣረጋግጽ 

ነቲ ኮቪዴ-19 ክትከሊኸሇለ እትኽእሌ ክታበት ይ ዴማ መበረታተዑ ክታበት ውሰዴ ። ነቲ ኽታበት ምርካብ 

ካብ ሓዯጋ ኽትከሊኸሇለ እትኽእሌ ዜበሇጸ መገዱ እዩ ። ክታበት ንምርካብ ናብ ክሉኒክ ክትከይዴ ትኽእሌ 

ኢኻ ኣብቲ ናይ ኤን. ኤች. ኤስ. ዜብሀሌ ዌብሳይት ዯሉኻ ቆጸራ እውን ክትገብር ትኽእሌ ኢኻ ። 

ናይ ኪርኪሇስ ምምሕዲር ዜኾነ ዌብሳይት ርአዮ አቡኡ ዴማ ተሳኺ ሐበሬታ ትረክብ ኢኻ፤ 

kirklees.gov.uk/covid19vaccinations 

ብዚዕባ ኪርኪሇስ ክታበት መዯብን ተሳኺ ሐበሬታ ንምርካብን ቆጸራ ንምሐዜን ናብዙ 

ዌብሳይት እቶ፡  www.kirklees.gov.uk/covid19vaccinations  ይ ዴማ በዙ 

ናይ ናጻ ቁጽሪ ቴላፎን ዯውሌ   119 አብ ሞንጎ ንጉሆ ሰዒት 7 ሞንጎ ናይ ምሸት ሰዒት  11 

ሸውዒተ መዒሌቲ አብ ሶሙን  

ብዚዕባ ኮቪዴ-19 ክታበት ተሳኺ ክትፈሌጥ ዯሉኻ፣ ናብዙ ናይ መንግስቲ ዌብሳይት እቶ : 
http://bit. ly/govvaccineinfo  

Tigrinya

http://bit.ly/govvaccineinfo



