
 
 

 

 

ናይ ኮቪድ-19 ክተበት መስርሕ ምዕባለ መገዲ 

 

ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝግበሩ መጽናዕቲ በብደረጃ እዮም ዝግበሩ፣ እዚ ኸኣ እቲ 
ክታበት ደህንነቱ ዝተሓለወ ከም ዝኾነ ንምርግጋጽ ተባሂሉ እዩ።  

ናይ FDA ሳይንቲስታትን ሓካይምን ንኹሉ ሓበሬታ 

ይምልከቱ። እቲ ክታበት ይሰርሕን ደህንነቱ ብዝተሓለወ 

መገዲ ክስራሕ ይክኣል እዩ እሎም እንተ ወሲኖም፣ ሽዑ 

FDA ነቲ ክታበት ንኹሉ ሰብ ንክውሃብ የፍቅድ።  

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምህዞ እውን ክኸውን ዝተኻእለ ሳላ ናይ 15 ዓመታት ናይ ኮሮና ቫይረሳት 

ምርመር እዩ።  ድሕሪ ኣብ ሓያሎ እንስሳታትን ሰባትን ዝተገብሩ መጽናዕትታት እቲ ክታበት ከም 

ዝሰርሕን ደህንነቱ ዝተሓለወ ከም ዝኾነ ምርግጋጹ ኣብ ኣገልግሎት ንኽውዕል ፍቓድ ተዋሂቡዎ።  

ክሊኒካዊ ፈተነ ደረጃ 3 

ክሊኒካዊ ፈተነ ደረጃ 1 

ኣብ 1000 ሓት ወለንተኛታት ፈተነ 

ይግበረሉ። 

ገለ ሰባት ነቲ ናይ ብሓኪ ክታበት 

ይውሃቡ፣ ገለ ሰባት ከኣ ናይ ሓቂ 

ዘይኮነ ክታበት (ፕላሲቦ) ይውሃቡ  

እቲ ክታበት ደህንነቱ ዝተሓለወን 

ይሰርሕ ምዃኑን ንምርግጋጽ፣ 

ነዞም ክልተ ግሩፖታት ነነጻጽሮም 

ሓበሬታ ኣካብ www.cdc.gov/vaccines 

ፈቓድ ዝተዋህቦ ክታበት  

ናይ FDA ግምገማ 

The Food and Drug Administration 

(FDA) 

 

ዝግበሩ ክሊኒካዊ ፈተነታት 

ደህንነቶም ዝሓለዉን ብመሰረት ሕጊ 

ብጉቡእ መገዲ ከም ዝግበሩ  FDA 

የረጋግጽ።  

እቲ FDA ንውጽኢት ናይቶም 

ፈተነታት ተመልኪቱ እቲ ክታበት 

ደህንነቱ ዝተሓለወን ይሰርሕ 

ከምዝኾነን የረጋግጽ።  

ክሊኒካዊ ፈተነ ደረጃ 2 

ክታበት ኣብ ላቦራቶሪ ከም 

ዝጅመር ምርግጋጽ 

መጀመርታ ኣብ እንስሳታት 

ይፍተን 

ኣብ እንስሳታት ደህንነቱ ምስ 
ተረጋገጸ፣ ኣብ ሰባት ሽዑ 
ክንፍትኖ ንኽእል 

ኣብ 100+ ወለንተኛታት ፈተነ 
ይግበረሉ 

ክንደይ ዝኸውን ክታበት ደህንነትና 
ይሕሉ? እቶም ክሳዕ ሕጂ ርኢናዮም 
ዘለና ጎናዊ ሳዕቤናት ኣየኖት እዮም? 

መስርሕ ኣመዓባብላ ክታበት 

ደህንነት እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር እዩ 

ኣብ ሒደት ዝኾኑ ወለንተኛታት 

ፈተነ ይግበረሉ  

ክውሃብ ዝግብኦ ልክዕ ናይ ክታበት 

መጠን ክንደይ እዩ? 

እቲ ክታበት ንሕና ክገብሮ ዘይንደልዮ 
ዝኾነ ነገር ይገብር ዶ? (ጎናዊ 
ሳዕቤናት) 
ዝኾኑ ብርትዕ ዝበሉ ጎናዊ ሳዕቤናት 

እንተ ዘይተራእዮም ናብ ደረጃ 2 

ንሳገር 

 
 

http://www.cdc.gov/vaccines
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ትፈልጡ ዶ?  

Clinical and Translational Science Institute 

Clinical and TranslationalResearch Center 

875 Ellicott Street Buffalo, NY 14203 (716)-888-4850 ctsi@buffalo.edu 

እዚ ፕሮግራም ብNational Center for Advancing Translational Sciences of  

the National Institutes of Health፣ ኣብ ትሕቲ ህያብ ቁጽሪ  UL1TR001412 ን University at  

Buffalo ብዝውሃብ ሓገዝ ይድገፍ እዩ። እቲ ትሕዝቶ ናይቲ ጸሃፊ ሙሉእ ሓላፍነት ስለ ዝኾነ ንወግዓዊ 

ኣመለኻኽታ ናይ  National Institutes of Health ብርግጽ ዝውክል ኣይኮነን።  
 

ክታበት ከምዝሰርሕ! 

ምስ ናይ ሰውነት ተፈጥሮኣዊ ናይ መካላኸሊ ዓቕሚ 

ብሓንሳብ ብምስራሕ ካብ ሕማም ኣብቲ ምክልኻል 

ይሕግዙ።  

 

ገለ ክታበታት ብህይወት ዘሎ ወይ ዝሞተ ቫይረስ 

ይጥቀሙ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ነቲ ቫይረስ 

ኣይጥቀመሉን እዩ-ሰውነትና ነቲ ቫይረስ ኣለልዩ ንኽቃለሶ 

ዘኽእል ገለ ክፋል ናይቲ ጀርም ጥራሕ እዩ ዝጥቀም።   

 

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምርካብ ኣብ መጻኢ ካብ ኮቪድ 

ክከላኸለልኩም እዩ። ሓንሳብ 75% ናይ ማሕበረሰብና ነቲ 

ክታበት ምስ ረኸበ፣ እቲ ቫይረስ ካም ምልባዕ ድው ክብል 

እዩ።  

 

ኣብ University at Buffalo ብዛዕባ ዝግበሩ ዘለዉ ናይ 

ኮቪድ-19 መጽናዕትታት ሓበሬታ ኣብዚ ክትረኽቡ ትኽእሉ፤

Research.buffalo.edu/portal/clinicaltrial/ 
 

ሓበሬታ ካብ www.cdc.gov/vaccines 

 

 

 

ንወሃብ ኣገልግሎትኩም ወይ ፋርማሲስትኹም ክትሓቱዎም 

ዘለኩም 

 

 

            ብሓልዮት ናይ patient voices network ዝቀረበ 

ናይዚ ክታበት ጎናዊ ሳዕቤናት እንታይ እዮም?  

 

ኣብ ነፍስወከፍ ክንደይ ግዜ ነዚ ክታበት 
ክረኽቦ ይግብኣኒ? 

ኣብ ውሽጢ እዚ ክታበት ዘለዉ ንጥረ ነገራት 
እንታይ እዮም? 

ነቲ ክታበት ኣበይ ክወስዶ ይኽእል? 

 

ነቲ ክታበት ክወስዶ እንተ ዘይደልየ ዘለዉ 
ጸገማት እንታይ እዮም?  

 

ነቲ ክታበት ምርካብ ኣብ ከባቢ ኮቪድ-19 
ዘለዎም ካልኦት ሰባት ምቅራብ ካብ ሓደጋ ናጻ 

ይገብረካ ዶ? 

mailto:ctsi@buffalo.edu
http://www.cdc.gov/vaccines

