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ኮሮናቫይረስ፡ በበርን ካንቶን ውስጥ 
ስለ mRNA ክትባት መረጃ

ሁኔታ፡ ጥር 20 ቀን 2022

ክትባቱ በፈቃደኝነት እና ከክፍያ ነጻ ነው ከ4-6 
ሳምንታት ባለው ጊዜ ውስጥ 2 mRNA ክትባቶች 
ያስፈልግዎታል.

መከተብ እችላለሁ?
አዎ፣ እርስዎ ከሆኑ፡-
Angle-right ዕድሜው 5 ዓመት ወይም ከዚያ በላይ ነው።
Angle-right ምንም ትኩሳት ወይም ሌላ የኮቪድ 19 ምልክቶች 
የለዎትም።
Angle-right በክትባቱ ውስጥ ላለ ማንኛውም ንጥረ ነገር አለርጂ 
አይደሉም
Angle-right በገለልተኛ ወይም በለይቶ ማቆያ ውስጥ አይደሉም
Angle-right ከ12ኛው ሳምንት ጀምሮ እርጉዝ ናቸው።

ለክትባት ከፍተኛ ምላሽ የሰጡ አለርጂዎች እና 
ከፍተኛ የበሽታ መከላከያ ችግር ያለባቸው ሰዎች 
ክትባቱን ከመውሰዳቸው በፊት ሀኪማቸውን ማማከር 
አለባቸው።

እድሜዬ ከ12 እስከ 15 ዓመት ከሆነ ምን ግምት 
ውስጥ ማስገባት አለብኝ?
ፍርድ መስጠት የሚችሉ በጉርምስና ዕድሜ ላይ የሚገኙ 
ወጣቶች ከወላጅ ወይም ከአሳዳጊ ጋር ለክትባቱ ቀጠሮ 
መቅረብ የለባቸውም።

እንዴት ልቀጥል?
ከ5 አመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው  
https://be.vacme.ch ላይ መመዝገብ እና 
ቀጠሮ መያዝ ይችላል።

የመግቢያ አቅርቦት እንዴት ነው የሚሰራው?
ቀጠሮ ሳይይዙ https://be.vacme.ch ላይ 
ይመዝገቡ እና በመክፈቻ ሰዓቶች ወደ የክትባት 
ማእከል ይሂዱ።
የኢንተርኔት አገልግሎት ከሌልዎት፣ የመግቢያ አቅርቦት 
ወዳለው የክትባት ማእከል ይሂዱ። እዚያም በምዝገባው 
ላይ እርዳታ ማግኘት ይችላሉ.

የት ነው መከተብ የምችለው?
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ኮሮናቫይረስ፡ በበርን ካንቶን ስላለው 
የጃንሰን (ጆንሰን እና ጆንሰን) ክትባት 
መረጃ

ሁኔታ፡ ጥር 20 ቀን 2022

ክትባቱ በፈቃደኝነት እና ነፃ ነው. በኮቪድ-19 
Janssen ክትባት 1 ክትባት ብቻ ያስፈልግዎታል።

በኮቪድ-19-ጃንስሰን መከተብ እችላለሁን?
አዎ፣ እርስዎ ከሆኑ፡-
Angle-right ዕድሜያቸው ከ18 ዓመት በላይ ወይም ከዚያ በላይ 
ነው።
Angle-right ምንም ትኩሳት ወይም ሌላ የኮቪድ 19 ምልክቶች 
የለዎትም።
Angle-right በክትባቱ ውስጥ ላለ ማንኛውም ንጥረ ነገር አለርጂ 
አይደሉም
Angle-right በገለልተኛ ወይም በለይቶ ማቆያ ውስጥ አይደሉም

ለክትባት ከፍተኛ ምላሽ የሰጡ አለርጂዎች እና ከፍተኛ 
የበሽታ መከላከያ ችግር ያለባቸው ሰዎች ክትባቱን 
ከመውሰዳቸው በፊት ሀኪማቸውን ማማከር 
አለባቸው።

በኮቪድ-19 Janssen መከተብ የሌለበት ማን ነው?
Angle-right በተለይ ለአደጋ የተጋለጡ ሰዎች
Angle-right እርጉዝ እና የሚያጠቡ ሴቶች

እንዴት ልቀጥል? 
ከ18 አመት በላይ የሆነ ማንኛውም ሰው 
https://be.vacme.ch/ ላይ መመዝገብ እና 
ቀጠሮ መያዝ ይችላል። የኮቪድ-19-ጃንሰን የክትባት 
ቦታ ይምረጡ።

የመግቢያ አቅርቦት የለም።

የት ነው መከተብ የምችለው?

የምስክር ወረቀቱ ትክክለኛነት
በኮቪድ-19-ጃንስሰን ከተከተቡ በኋላ የምስክር ወረቀቱ 
የሚሰራው ክትባቱ ከተጠናቀቀ በ22 ቀናት ውስጥ ብቻ 
ነው።


