
ንፍሉያት ጕጅለታት ብነጻ’ዩ ዚግበረሎም
ኢንፍሉዌንሳ ኣብ ዝሓዘካ ጊዜ፥ ብሃንደበት ብርቱዕ ረስኒ፡ ቃንዛ-
ርእሲ፡ ቃንዛ-ጭዋዳታት፡ ቃንዛ-ጎሮሮን ምስዓልን ኪገብረልካ 
ልሙድ እዩ። ምስፍሕፋሕ ናይ ኢንፍሉዌንሳ ዘጋጥም፥ ንኣብነት 
ሓደ ዝሓመመ ሰብ ክስዕል፡ ክንጥስ ወይ ከተንፍስን ከሎ’ዩ። 
ኢንፍሉወኢንሳ ክሓልፈካ ዚኽእል ውን በቲ ምስ ካልኦት ሰባት 
ትገብሮ ናይ ቀረባ ምጽግጋዕ’ዩ። ቅድሚ ንስኻ ምሕማምካ፡ ንገለ 
መዓልታት ንብዙሓት ሰባት ክተልግበሎም ትኽእል ኢኻ። 

ገለ ጕጅለታት በቲ ኢንፍሉዌንሳ ብጽኑዕ ኪሓሙ ስለ ዚኽእሉ፥ 
ክታበት ምውሳድ ፍሉይ ኣገዳስነት ኣሎዎ’ዩ። ኣባላት ናይ’ዚ ጕጅለ’ዚ 
ዝኾኑ ሰባት፥ ኣብ ህዝባዊ-መዝገብ ስቶክሆልም ምዝጉባት ምስ ዚኾኑ፥ 
ክታበት ብነጻ ይግበረሎም። 

ናይዚ ዓመት’ዚ ናይ ክታበት ጊዜ፥ ኣብ መንጎ ዕለት 03 ጥቅምቲን - 
ዕለት 28 የካቲትን ኪኸውን’ዩ። ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ፡ እዞም ናይ ሓደጋ 
ጕጅለታት እዚኦም፥ ናይ ክታበት ቀዳምነት ክወሃቦም እዩ። እቶም 
ካልኦት ክታበት ኪወስዱ ዚደልዩ ዜጋታት ግን፥ ካብ ዕለት 1 ታሕሳስ 
2020 ጀሚሮም ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ዋጋ ናይቲ ዝወስድዎ ክታበት 
ግን ባዕላቶም’ዮም ዝኸፍልዎ።

ንነፍስኻ ካብ ኢንፍሉዌንሳ ተኸላኸል 

ዝበለጸ ሓበሬታ ንምርካብ ኣብ 
www.1177.se/stockholm/vaccinmotinfluensa ኣቲኻ ኣንብብ።

ኢንፍሉዌንሳ ብቪሩስ ዝመጽእ ኣዝዩ ተላጋቢ ሕማም’ዩ። ክታበት ብምውሳድ ንነፍስኻ ካብ 
ኢንፍሉዌንሳ ክትከላኸል ትኽእል ኢኻ። ዕድሚኦም 65 ወይ ልዕሊኡ ዝኾኑ ሰባት፥ ጥኑሳት 
ወይ ብኢንፍሉዌንሳ ብኸቢድ ንኽሓሙ ኣብ ልዑል ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት፥ ክታበት ንኽወስዱ 
ምኽሪ ይወሃቦም። እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ክታበት ንኽወስዱ ቀዳምነት 
ተዋሂቡዎም ኣሎ።

እዞም ዚስዕቡ ጕጅለታት፡ ብነጻ ክታበት 
ዚግበረሎም’ዮም፡-

• እቶም ኣብ 1955 ዓ. ም. ከምኡ ውን ቅድሚኡ ዝተወልዱ ሰባት
• ጥኑሳት ኣንስቲ፡ ብድሕሪ መበል 16 ናይ ጥንሲ ሰሙን ዘሎዋ
• ብሕክምናዊ ኣገላልጻ ኣብ ሓደጋ ዘሎዉ ጕጅለታት፥ እቶም 

(ንኣብነት ሕማም-ልቢ፡ ሕማም-ሳንቡእ፡ ዓቢይ ህጥራን ዘሎዎም 
ወይ ውን ብምኽንያት ካልእ ሕማም ብኢንፍሉዌንሳ ብጽኑዕ 
ክሓምሙ ዚኽእሉ) እዮም።

ኣብዚ ጊዜ ናይ ”ኮቪድ-19” ፓንደሚ፥ ካብ ኵሉ ጊዜ ንላዕሊ ክታበት 
ምውሳድ ኣገዳሲ’ዩ። ስለዚ ድማ፡ ኵሎም ናይ ኢንፍሉዌንሳ ክታበት-
ወሃብቲ ትካላት፥ እቲ ኣገባብ ኣሰራርሕኦም፥ ምስፍሕፋሕ ለበዳ 
ብዘውሕስ መገዲ ንኽትግበር ኪዓዩ ይግባእ። 

በብዓመቱ ክታበት ክትወስድ የድልየካ 
ምክልኻል ሕማም ኢንፍሉወኢንሳ መታን ክትረክብ፥ በብዓመቱ 
ክታበት ክትወስድ ይግብኣካ። እቲ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ፡ ኣስታት 
ክልተ ስሙን ብድሕሪ ክታበት’ዩ ዝመጽእ። ክታበት ብምውሳድ ነቲ 
ንኽለግበካ ዘሎ ሓደጋ ኣጸቢቕካ ክተጕድሎ ኢኻ። ኣጋጣሚ ኮይኑ እንተ 
ደኣ ለጊቡካ ውን፥ እቲ ዝወሰድካዮ ክታበት ነቲ ሕማም ስለ ዘዳኽሞ፥ 
ከምቲ ክትባት ከይወሰድካ ክትሓሞ ትኽእል ብጽኑዕ ኣይክትሓምምን 
ኢኻ። 

እቲ ክታበት-ኢንፍሉዌንሳ ውሑስ ’ዩ 
እቲ በብክፍለ-ዓመቱ ዚወሃብ ናይ ኢንፍሉዌንሳ ክታበታት ዓይነት፥ 
ካብ 1940ን ጀሚሩ ኣብ ኣገልግሎት ዝጸንሐ እዩ። ካብቲ ጊዜ’ቲ 
ጀሚርካ፡ ኣብ ዓለምና ብሚልያርድታት ዝቝጸሩ ሰባት ነዚ ክታበት’ዚ 
ወሲዶም እዮም። ሳዕቤን ናይቲ ክታበት ውን ብቐጻሊ ግምገማ 
ይግበረሉ እዩ። ነቲ ክታበት ምስ ወሰድካ፡ ኣብቲ ዝተኸተብካሉ ቦታ 
ከጋጥሙ ዚኽእሉ፥ ከም ምሕባጥን ምቕያሕን ዝኣመሰሉ ጐድናዊ 
ሳዕቤናት ውን፥ ቀለልቲን ቀልጢፎም ዝሓለፉን እዮም። ገለ እዋናት 
ውን፡ ቀሊልን ናይ ሓጺር ጊዜ ተነቃፍነት፡ ድኻም ከምኡ ውን ረስኒ 
ኪገብረልካ ይኽእል እዩ።

ናይ ክታበት ጊዜ ምስ ኣኸለ 
መዘኻኸሪ መታን ክትረክብ፥ 
ናብ ቁጽሪ ስልኪ 720 80 
”VACCINATION” ዚብል 

መልእኽቲ ጽሓፈልና። 
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