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ቱሪንጊያ
ኣንጻር ኮሮና
ሓበሬታ ብዛዕባ
ክታበት

ስለምንታይ ክኽተብ ኣለኒ
ኣንጻር ኮቪድ-19፧
ኣብዚ ሕጂ እዋን ክታበት ኮሮና እቲ ኣብ ምቁጽጻር እዚ ለበዳ
ዝበዝሐ ኣገዳስነት ዘለዎ መሳርሒ ኢዩ። እቲ ቀንዲ ፍታሕ ኢዩ
ኣብ ቀረባ መጻኢ ንምምላስ ናብ ንቡር ህይወት።

እንታይ የጋጥም እንድሕር ኣዝዩ ተላባዒ ሰብ („ሱፐርስፕሬደር“ = S)
ኮቪድ-19 ዝሓዞ እንድሕር ተራኺቡ ምስ 100 ሰባት፧ *
S

S

ዘይትገደደ

ዝተኸትቡ

29 ሰባት ኮቪድ-19 ሓሚሞም
ከምኡ`ውን ንካልኦት ከመሓላልፉ
ይኽእሉ ኢዮም፡ ንኣብነት፡ ካብ
ስድራ-ቤቶም።

ዋላ`ኳ እንተተኸትቡ፡ 3 ሰባት
ኮቪድ-19 ሓሚሞም።**
ዋላ`ኳ እንተተኸትቡ፡ ካብ
0 ክሳብ 2 ካብቶም ዝሓመሙ
ሰባት ፎኲስ ምልክታት ሕማም
እናርኣዩ ሓሚሞም።

24 ካብቶም ሰባት ዝሓመሙ
ሰባት ምልክታት ሕማም
ኮቪድ-19 ኣማዕቢሎም።

ዝኾነ ሰብ ናብ ሆስፒታል
ምውሳድ ኣየድልን ኔሩ።

3 ካብቶም ዝሓመሙ ሰባት
ብጽኑዕ ሓሚሞም ናብ ሆስፒታል
ድማ ከም ዝውሰዱ ተጌሩ።

AHA + A + L - ምትሕብባር፡

ት
ብምኽንያ
ክታበት

* ምንጪ ብቋንቋ ጀርመን፡ ኢንስቲትዩት ሮበርት ኮሽ
www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)

** ምትሕልላፍ ብሳልሳይ ኣካላት ብገፊሕ ቀኒሱ ሳላ ዝተወሓሃደ ምጽዓን ቫይረስ ከምኡ`ውን
ዝሓጸረ ናይ ምእላይ ግዜ። (ምንጪ ብቋንቋ ጀርመን):

ምር

„AHA + A + L“ ብቋንቋ ጀርመን የመልክት Aኣብ
ገዛ ጽንሑHጽሬት ሓልዉ፡ Aኩሉ መዓልቲ መሸፈኒ
ገጽ (እንተተኻኢሉ መሸፈኒ ገጽ FFP2 ግበሩ)፡
CoronaWarnApp ተጠቀሙ፡ Lüften.

www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2021/Ausgaben/19_21.pdf
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ጋ
ግ
ዓሰርተታት ኣሽሓት
ሰባት ተሳተፍቲ መጽናዕቲ
ዝነበሩ ድሮ ተኸቲቦም
ቅድሚ ምጽዳቑን ብዙሓት
ሚሊዮናት ሰባት ኣብ ዓለም
ምሉእ ድማ ተኸቲቦም ኣለዉ
ኣብዚ ግዜ`ዚ።

ሓቂ፡
ዝጸደቐ ክታበት
ውሑስ ኢዩ ዋላ እቲ
ምጽዳቑ ዝተቐላጠፈ
እንተነበረ።

ከም ኩሉ ክታበታት፡
ግብረመልሲ ክታበትን ጎናዊ
ሳዕቤናትን ከጋጥሙ ይኽእሉ
ኢዮም ድሕሪ ክታበት ኮሮና
ከም ረስኒ፡ ድኻም ወይ
ሕማም ርእሲ።

ከበድቲ ጎናዊ
ሳዕቤናት ከም
ግብረመልሲ ቁጥዐ
ኣዝዮም ሳሕቲ ኢዮም
ዘጋጥሙ።
እቶም ዘጽድቑ ሰብ መዚ
ዘጽድቑ እንድሕር ብሉጽነት፡
ውጽኢታውነት ከምኡ`ውን
ዘይተጓዳእነት ናይቲ ክታበት
እንተተረጋጊጹ ኢዩ። እዚ
ኢዩ ናይ ኩሎም ክታበታት
ጉዳይ።

እቲ ውሕስነት
ናይ ክታበታት
ብቐጻሊ ኢዩ
ክትትልን ገምጋምን
ዝግበረሉ።

ብኸመይ ቆጸራ ክታበት ይሕዝ፧
ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቱሪንጊያ ክልተ
መገድታት ኣለዉ ነዚ ንምግባር።
1. ክታበት ኣብ „Impfzentrum“ (ማእከል ክታበት)

ናይ ኦንላይን ቆጸራ መትሓዚ፡ www.impfen-thueringen.de
ናይ ቴሌፎን ቆጸራ መትሓዚ፡ 03643 – 49 50 49 0
ናይ ቴሌፎን ቆጸራ ብቋንቋ ጀርመን ኢዮም ዝግበሩ።
ሓበሬታ

ብኽብረትኩም
መለለዪ ወረቐትኩም/ፓስፖርት
ወይ
ሰነድ መንበሪኹም ተማልእዎ ናብቲ መኽተቢ።
ብተወሳኺ ብኽብረትኩም
ካርድ ክታበትኩም
(እንተሃልይኩም) ተማልእዎ ናብቲ ቆጸራ።

2. ክታበት ኣብ ቤት-ጽሕፈት ሓኪም ስድራ-ቤት
ሓበሬታ

ሓካይም ስድራ-ቤት ደርጃ ብደረጃ ክሳተፉ ኢዮም።
ምስ ሓኪም ስድራ-ቤትኩም ብዛዕባ`ዚ ተዘራረቡ።

ኣብ መዕቆቢ ምስ ካልኦት ተኻፊልኩም ትነብሩ

ኣገዳሲ እንተኾይንኩም፡ ብተወሳኺ ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም
ነቶም ምምሕዳር ናይቲ ገዛ ብዛዕባ ተኽእሎታት
ናይቲ ከባቢ ክታበት።

ዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት
ቆላሕታ ኣብ ምንጭታት ሓበሬታ፡
ኩሉ ግዜ ዝተሓደሰ፡ ግን እቲ ሓበሬታ ዝበዝሐ ብቋንቋ
ጀርመን ኮይኑ ኣብዚ ቀንዲ ገጽ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ናይ
ቱሪንጊያ ይርከብ።

ብመገዲ „aidminutes.rescue“ ኣፕ፡ ፈደራላዊ ሚኒስትሪ
ጥዕና ብዙሕ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ብልዕሊ 40 ቋንቋታት የቕርብ
(ብነጻ ክወርድ ዝኽእል ንAndroid ከምኡ`ውን ንiOS)።

www.tmasgff.de/covid-19/impfen

ዝያዳ ሓበሬታ ብካልእ ቋንቋ ተተርጒሙ ክርከብ ይክኣል
ኢዩ ኣብቲ ቀንዲ ገጽ ናይ ምውህሃድ ፈደራል ኮሚሽነር።
www.integrationsbeauftragte.de/
ib-de/staatsministerin/corona

Eine gemeinsame Informationskampagne der
Thüringer Beauftragten für Integration, Migration und Flüchtlinge und des
Thüringer Ministeriums für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

ሓበሬታ ርኸቡ ኣብ ቤት-መድሃኒትኩም ወይ ቤት-ጽሕፈት ሓኪምኩም!
ንዓበይቲ ሰባትን ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ከምኡ`ውን ኣብ ቴክኒካዊ ነገራት
ዘይንፉዓት ሰባት ሓገዙዎምን ሓብሩዎምን!

