
MMR ቁጥር 7 
መረጃ  
በኩፍኝ ፣ ጆሮ ደግፍና በጀርመን ኩፍኝ  መከላከያ ክትባት ላይ 
(እስከ ጥቅምት 2021 ያለው ሁኔታ) 
 
ኩፍኝ፣ ጆሮ ደግፍና የጀርመን ኩፍኝ በቫይረስ (ኩፍኝ፣ ጆሮ ደግፍ ወይም የጀርመን ኩፍኝ ቫይረስ) በኢንፌክሽን 
የሚከሰቱና በብዛት በልጆች ላይ የሚፈጠሩ ግን በአዋቂዎች ላይም ሊከሰቱ ይችላሉ። የMMR ጥምር ክትባቱ ከኩፍኝ፣ 
ከጆሮ ደግፍና ከየጀርመን ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ይሰጣል። ኩፍኝን፣ ጆሮ ደግፍን ወይም የጀርመን ኩፍኝን የሚያድን 
መድኃኒት የለም። እነዚህን በሽታዎች የሚከላከለው ወቅታዊና ተከታታይ የMMR ክትባት ብቻ ነው! 
 
ኩፍኝ በተደጋጋሚ በቀላሉ ከሰው ወደ ሰው የሚተላለፍ  በጣም ከባድ በሽታ ነው። ወደ 2 ሳምንታት አካባቢ የሚቆይ 
ሲሆን ከፍተኛ ትኩሳት፣ሳል፣የዓይን ንክኪና የተለመደ ሽፍታ (exanthem) አብሮ ይመጣል። በተደጋጋሚ የሚከሰቱ 
ችግሮች የሳንባ ምችና የመሃከለኛ ጆሮ ኢንፌክሽንን ያካትታሉ. የአንጎል እብጠት (ኢንሰፍላይትስ) ከ 1፣000 እስከ 2፣
000 ታካሚዎች ውስጥ በ 1 ውስጥ ያድጋል፣ ይህም በ 30 በመቶው ውስጥ ለሞት ሊዳርግ ወይም ወደ አእምሮአዊና 
አካላዊ እክል ሊያመራ የሚችል ሲሆን ከ 5 አመት በታች የሆኑ ህጻናትና ጎልማሶች፣ ምንም እንኳን በጉርምስና ዕድሜ 
ላይ የሚገኙ ወጣቶች፣ በተለይም በኩፍኝ በሽታ ምክንያት ለአደጋ የተጋለጡ ናቸው - ብዙ ጊዜ ውስብስብ ችግሮች 
ያጋጥማቸዋል. የኩፍኝ በሽታ ገና በለጋ የልጅነት ጊዜ ውስጥ ከተከሰተ፣ ያልተለመደ ነገር ግን ሁልጊዜ ገዳይ የሆነ የአንጎል 
በሽታ SSPE የመጋለጥ እድሉ ይጨምራል. 
 
ጆሮ ደግፍትኩሳት፣ ራስ ምታትና የምራቅ እጢ እብጠት ("mumps") ያለው የቫይረስ በሽታ ነው። ከእያንዳንዱ 
አሥረኛው የኩፍኝ በሽታ ዙሪያ ፣ የማጅራት ገትር በሽታ (ማጅራት ገትር)ና አልፎ አልፎ የአንጎል (ኢንሰፍላይትስ) 
እብጠት ይከሰታል። ያልተለመደ ነገር ግን የተለመደው ውስብስብ የመስማት ችግር ነው፡፡ እያንዳንዱ 4 ኛ ጎረምሳ ወይም 
አዋቂ ወንድ የወንድ የዘር ፍሬ እብጠትና እብጠት ያጋጥመዋል ይህም አልፎ አልፎም ወደ መሃንነት ሊያመራ ይችላል። 
 
የጀርመን ኩፍኝ በአብዛኛው መለስተኛ የቫይረስ በሽታ ሲሆን ትኩሳት፣ ሽፍታ (ኤክሳንተም)ና ሊምፍ ኖድ እብጠት። ያለ 
ክሊኒካዊ ምልክቶች ለመቀጠል እምብዛም አይደለም፤ እነዚህ ሰዎች አካባቢያቸውን ሊበክሉ ይችላሉ። ነገር ግን 
በእርግዝና ወቅት የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ ወደ ማህፀን ልጅ ሊተላለፍ ይችላል እናም የፅንስ መጨንገፍና የሕፃናት ሞት 
ወይም የዓይን፣ ጆሮ፣ ልብ ወይም አንጎል ከባድ የአካል ጉድለቶችን ሊያስከትል ይችላል። 
 
 
ክትባት  
የኩፍኝ፣ የጆሮ ድግፍና የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ (MMR) ክትባቶች ከክትባቱ በኋላ የሚባዙ የተዳከሙ የቀጥታ የክትባት 
ቫይረሶችን ያቀፈ ነው። ክትባቱ ከቆዳ በታች ወይም በጡንቻ ውስጥ የተወጋ ሲሆን አብዛኛውን ጊዜ ከሌሎች ክትባቶች 
ጋር በአንድ ጊዜ መሰጠት የሚቻልና ውጤታማነት ላይ ተጽእኖ ሳያስከትል። ሐኪምዎ ከዚህ ህግ ለየት ባሉ ጉዳዮችና 
የክትባት መከላከያ መጀመርን በተመለከተ ምክር ሊሰጥዎ ይችላል። አሁን ያለው እውቀት እንደሚያመለክተው የ MMR 
ክትባት ሁለት ጊዜ ከተቀበሉ በኋላ ምንም ማበረታቻዎች አያስፈልጉም።  
  



 
መከተብ ያለበት ማንና መቼ ነው? 
የኩፍኝ፣ የጆሮ ድግፍና የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ ክትባቶች በክትባት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ (STIKO) ዕድሜያቸው 11 
ወር ለሆኑ ህጻናት ይመከራል። ለአስተማማኝ የክትባት መከላከያ ልጆች በ 15 ወራት ውስጥ (ከመጀመሪያው ክትባት 
ቢያንስ 4 ሳምንታት ባለው ጊዜ ውስጥ) እንደገና ይከተባሉ። 
ክትባቱ ከ 9 ወር እድሜ ጀምሮ ሊሰጥ ይችላል፣ ለምሳሌ ወደ ሕፃን እንክብካቤ ተቋም ከመግባቱ በፊት። ክትባቱ ከ 11 
ወር በፊት የሚከሰት ከሆነ፣ ሁለተኛው ክትባት ከመጀመሪያው ልደት በኋላ ብዙም ሳይቆይ መሰጠት አለበት። ሐኪምዎ 
በዚህ ላይ ምክር ሊሰጥዎት ይችላል፡፡ 
STIKO በተጨማሪም ከ1970 በኋላ የተወለዱት ያልታወቀ የክትባት ሁኔታ ያላቸው፣ ምንም ወይም አንድ ጊዜ 
በልጅነት ጊዜ አንድም ክትባት ሳይወስዱ የተወለዱ ጎልማሶች በሙሉ በኩፍኝ (MMR) ላይ አንድ ክትባት እንዲወስዱ 
ይመክራል። በተወሰኑ የስራ መስኮች ውስጥ ያሉ ሰራተኞች ድርብ ክትባት ማግኘት አለባቸው - ይህ በተጨማሪ 
ተማሪዎችንና ኮሌጆችን፣ የሙያ ትምህርት ቤቶችንና ዩኒቨርሲቲዎችን ያካትታል። 
 
የኩፍኝ መከላከያ ህግ በማህበረሰብ ተቋማት ውስጥ ላሉ ህጻናትና ጎረምሶች እንዲሁም ከ 1970 (ለምሳሌ በሕክምናና 
በእንክብካቤ መስጫ ተቋማት እንዲሁም በማህበረሰብ ተቋማት ለህጻናትና ጎረምሶች) በኋላ ለተወለዱ በተወሰኑ የስራ 
መስኮች ላይ ለሚገኙ ግለሰቦች በኩፍኝ (በ MMR ወይም MMRV ክትባቶች) ላይ ድርብ ክትባት ማረጋገጫ 
ያስፈልገዋል፡፡ 
 
ማስታወሻ፡ 1. ከ 9 ወር በላይ የሆናቸው ያልተከተቡ ግለሰቦች ወይም እስካሁን ያልተከተቡ ወይም አንድ ጊዜ የ MMR 
ክትባት ብቻ የተከተቡ ወይም የክትባት ሁኔታቸው ግልጽ ያልሆነ አንድ የ MMR ክትባት ማግኘት አለባቸው፤ በኩፍኝ ፣ 
በጆሮ ድግፍ ወይም በየጀርመን ኩፍኝ ከሚሰቃይ ግለሰብ ጋር ከተገናኘ ከተቻለ በ 3 ቀናት ውስጥ። 2. በመውለድ 
እድሜ ላይ ያሉ ሴቶች 2  የየጀርመን ኩፍኝ ክትባቶች ሰነድ ሊኖራቸው የሚገባ ሲሆን በዚህ ጊዜ የቲትሬትን መወሰን 
ሊቀር ይችላል፡፡ 3. የኩፍኝ፣ የጆሮ ድግፍና የየጀርመን ኩፍኝ መከላከያ ክትባቱን ከአንድ ወይም ከዛ በላይ ለሆኑ 
ህመሞች መሰጠት ምንም ጉዳት የለውም። 
 
 
መከተብ የሌለበት ማን ነው? 
ከ 38.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በላይ ትኩሳት ያለው አጣዳፊ ሕመም የሚሠቃይ ሰው እስኪያገግም ድረስ መከተብ 
የለበትም። የበሽታ መከላከያ እጥረት ያለባቸው ግለሰቦች - የተወለዱ ፣ የተገኙ ወይም በመድኃኒቶች የተከሰቱ - 
በአጠቃላይ መከተብ የለባቸውም። በአንዳንድ ሁኔታዎች.የማይካተቱ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዚህ ሕመምተኞች ከዚህ 
የበሽታ መቋቋም እጥረት ጋርና ጉዳቱንና ጥቅሞቹን በትክክል ካመዛዘኑ በኋላ የMMR ክትባት ሊወስዱ እንደሚችሉ 
የሐኪሞችን ምክር መውሰድ አለባቸው። ከቀድሞው የMMR ክትባት በኋላ ምልክቶች ከታዩ ወይም ለክትባት አካላት 
ከፍተኛ ስሜታዊነት ካለ፣ ከዚያም የክትባት ሐኪሙ ምክር ይሰጥዎታል። በከባድ የዶሮ አልቡሜን (እንቁላል ነጭ) 
አለርጂ (የዶሮ እንቁላል ነጭዎችን ከበላ በኋላ አናፊላክሲስ) ያሉ ግለሰቦችን በአጠቃላይ መከተብ ይቻላል; አስፈላጊ 
ከሆነ ክትባቱ በተገቢ ጥንቃቄዎች መሰጠት አለበት.  
 
MMR ክትባት በቅርብ ወራት ውስጥ ኢሚውኖግሎቡሊንን ለተቀበሉ ሰዎች (ከ 3 እስከ 8 ወራት ባለው ጊዜ ውስጥ 
ጥቅም ላይ የዋለውን ኢሚውኖግሎቡሊን ዝግጅት መጠን ላይ በመመስረት) ወይም ደም ተቀባዮች ላይ መከናወን 
የለበትም። በተመሳሳይ ጊዜ ውስጥ ደም መስጠት (ክትባቱ በመከላከያ ንጥረ ነገሮች ምክንያት - ፀረ እንግዳ አካላት - 
በተሰየሙ ቫይረሶች ላይ በለጋሽ ደም ውስጥ ሊቆይ ይችላል)። የMMR ክትባት ለነፍሰ ጡር ሴቶች መሰጠት የለበትም ፣ 
ምክንያቱም በማህፀን ውስጥ ላለው ህጻን በክትባት ቫይረሶች ላይ የንድፈ ሀሳብ ስጋት ስላለ። በተመሳሳይ ምክንያት 
ከክትባት በኋላ ለ 1 ወር እርግዝና መወገድ አለበት። በእርግዝና ወቅት ድንገተኛ ክትባት ግን እርግዝናን ለማቋረጥ 
ምክንያት አይደለም።  
 
 
ከክትባት በፊትና በኋላ ባህሪ  
ግለሰቦች ለደም ዝውውር ምላሾች የተጋለጡ ከሆኑ ወይም ወዲያውኑ የአለርጂ ምላሾች እንዳሉ የሚታወቅ ከሆነ ክትባቱ 
ከመደረጉ በፊት ለክትባቱ ሐኪም ማሳወቅ አለበት። የተከተበው ሰው ምንም አይነት ልዩ ጥንቃቄ ማድረግ 
አያስፈልገውም፣ ምንም እንኳን ከክትባቱ በኋላ ከ 1 እስከ 2 ሳምንታት ውስጥ ያልተለመደ አካላዊ እንቅስቃሴ መወገድ 
ቢኖርበትም።   
የክትባቱ ቫይረሶች ወደ እውቂያዎች አይተላለፉም፣ ወይም ምንም አይነት በሽታ አያስከትሉም። በአካባቢያቸው ውስጥ 
የምትኖር ነፍሰ ጡር ሴት ብትኖርም፣ ስለዚህ ልጅን መከተብ ምንም ጉዳት የለውም።  
 



 
ከክትባት በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ የአካባቢና አጠቃላይ የአለርጂ ምላሾች  
ከMMR ክትባት በኋላ፣ በክትባቱ ቦታ ላይ ህመም፣ እብጠትና መቅላት በግምት ሊኖር ይችላል። 10 በመቶው የተከተቡ 
ግለሰቦች። ይህ የሰውነት ለክትባቱ መደበኛ ምላሽ መግለጫ ነውና ክትባቱ ከ 1 እስከ 3 ቀናት ውስጥ ያድጋል ፣ አልፎ 
አልፎም ለረጅም ጊዜ አይቆይም። አልፎ አልፎ (ከ 0.1 እስከ 1 በመቶ) በአቅራቢያው ያሉ ሊምፍ ኖዶች ያብጣሉ። 
ብዙ ጊዜ (ከ1 እስከ 10 በመቶ) አጠቃላይ ምልክቶች እንደ ራስ ምታት፣ ድካም፣ ህመም ወይም የጨጓራና ትራክት 
ምልክቶች ሊዳብሩ ይችላሉ። ብዙ ጊዜ መለስተኛ የኩፍኝ፣ የጆሮ ድግፍ ወይም የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ ምልክቶች 
ሊታዩ ይችላሉ - ባብዛኛው ክትባቱን ከወሰዱ ከ5 እስከ 12 ቀናት ውስጥ - ተላላፊ ያልሆነው፣ የክትባት በሽታ ተብሎ 
የሚጠራው። በዚህ ሁኔታ ከ 5 እስከ 15 በመቶ የሚሆኑ የተከተቡ ሰዎች ትኩሳት ያሳያሉ፣ በተደጋጋሚ (በግምት. 2 
በመቶ) ከደካማ ኩፍኝ-እንደ ሽፍታ ጋር ይዛመዳሉ። አልፎ አልፎ የፓሮቲድ እጢ በትንሹ ሊያብጥ ይችላል። በጉርምስና 
ዕድሜ ላይ ባሉ ወጣቶችና ጎልማሶች ላይ ጊዜያዊ የመገጣጠሚያ ህመም ተስተውሏል፣ ነገር ግን በልጆች ላይ በጣም 
አልፎ አልፎ ነው። በጣም አልፎ አልፎ፣ እንጥሎች በትንሹና በጊዜያዊነት ሊያብጡ ይችላሉ፣ ወይም ቆሽት በትንሹና 
በጊዜያዊ ምላሽ ሊኖረው ይችላል (የኢንዛይም መጠን ይጨምራል)። እነዚህ ሁሉ መገለጫዎች ብዙውን ጊዜ ጊዜያዊና 
በፍጥነትና ያለ መዘዝ ይርቃሉ። 
 
 
በክትባት ምክንያት የሚመጡ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ? 
በክትባት ምክንያት የሚመጡ ችግሮች ከተለመደው የክትባት ምላሽ መጠን በላይ የሚሄዱና የተከተቡትን ግለሰብ ጤና 
በእጅጉ የሚጎዱ መዘዞች ናቸው። አንድ ጨቅላ ወይም ታዳጊ ለMMR ክትባቱ ትኩሳት በማግኘቱ ምላሽ ከሰጡ፣ ይህ 
አልፎ አልፎ ወደ ትኩሳት ሊያመራ ይችላል። ይህ አብዛኛውን ጊዜ ምንም ውጤት የለውም። የአለርጂ ምላሾች በጣም 
ጥቂት ናቸው። ብዙውን ጊዜ በክትባቱ ውስጥ እንደ ጄልቲን ወይም አንቲባዮቲኮች (የመከታተያ አካላት ናቸው) ባሉ 
ተጨማሪዎች ላይ ይመራሉ። ከፍተኛ አላርጂክ የተዘገበው በተለዩ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው። በተመሳሳይም ክትባቱን 
ተከትሎ በተከሰተው የደም ፕሌትሌትስ ቁጥር መቀነስ ምክንያት የቆዳ ደም መፍሰስ የተከሰተው በተለዩ ጉዳዮች ላይ 
ብቻ ነው። እንደ መመሪያ፣ በፍጥነትና ያለ መዘዝ ይቀንሳሉና ከባድ ኮርሶች የሚከሰቱት በተለዩ ጉዳዮች ላይ ብቻ ነው። 
በጣም አልፎ አልፎ፣ ለረጅም ጊዜ የሚቆይ የጋራ እብጠት በጉርምስናና ጎልማሶች ላይ ሊታይ ይችላል። በዚህ ክትባት 
ውስጥ ጥቅም ላይ የዋለው የተዳከመ የኩፍኝ ቫይረስ የማጅራት ገትር በሽታ ሊያመጣ እንደሚችል የሚያሳይ ምንም 
ማስረጃ የለም። የሕክምና ጽሁፍ ዘገባዎች ስለ ሌሎች የነርቭ ሥርዓት ሕመሞች (ለምሳሌ መናድ፣ ያልተለመዱ ስሜቶች፣ 
ጊዜያዊ ሽባ) ወይም የደም ሥር እብጠት ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እምብዛም አይደሉም።  
  
ማሳሰቢያ፡ ለዶሮዎች አስኳል (እንቁላል ነጭ ክፍል) አለርጂ ለMMR ክትባቱ ተቃራኒ አይደለም፣ ምክንያቱም የኩፍኝና 
የጆሮ ደግፍ ቫይረሶች የሚባዙት በአስኳል  ውስጥ ሳይሆን በዶሮ ጽንስ ሴሎች ውስጥ ነው (“መከተብ የሌለበት ማን 
ነው?” የሚለውን ይመልከቱ)።  
 
 
ከክትባት ሐኪም ሊያስከትሉ ስለሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ምክር 
ከዚህ የመረጃ በራሪ ወረቀት በተጨማሪ፣ የክትባት ሐኪምዎ የምክር አገልግሎት ይሰጣል። ከላይ ከተገለጹት ጊዜያዊ 
አካባቢያዊና አጠቃላይ ምላሾች የሚበልጡ ምልክቶች ከክትባት በኋላ ከተከሰቱ፣ የሚከትበው ሐኪም በእርግጥ 
ለተጨማሪ ምክር ዝግጁ ይሆናል። 

 

 

ከሚከትበው ሐኪም ጋር መገናኘት ይችላሉ  
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የኩፍኝ፣ የጆሮ ደግፍና የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት  

Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln  

ስም  

Name  

ከክትባቱ በፊት፣ እባክዎ የሚከተሉትን የግል ዝርዝሮች ያቅርቡ፤ 

Vor Durchführung der Impfung wird zusätzlich um folgende Angaben gebeten: 

1. የሚከተበው ሰው የበሽታ መከላከያ እጥረት ችግር አለበት (የተገኘ፣ የተወረሰ ወይም በመድኃኒት የተከሰተ)? 

አዎ       አይ  

1. Besteht bei der zu impfenden Person eine Immunmangelkrankheit (erworben, angeboren, durch Medikamente bedingt)? 

ja      nein 

2. መከተብ ያለበት ሰው ባለፉት 3 (እስከ 8) ወራት ውስጥ ኢሚውኖግሎቡሊን (ጋማ ግሎቡሊን) ወይም ደም ወስዷል? 

አዎ        አይ  

2. Hat die zu impfende Person in den vergangenen 3 (bis 8) Monaten Immunglobulin (Gammaglobulin) erhalten oder wurde eine 
Bluttransfusion vorgenommen? 

ja       nein 

3. የሚከተበው ሰው ባለፉት 4 ሳምንታት የመከላከያ ክትባት ወስዷል ወይስ በሚቀጥሉት 4 ሳምንታት ውስጥ ከሌሎች በሽታዎች ለመከላከል 
የታቀደ ነው? 

አዎ       አይ  

አዎ ከሆነ፣ የትኛውና መቼ 

3. Wurde bei der zu impfenden Person in den vergangenen 4 Wochen eine Schutzimpfung durchgeführt oder ist in den 
kommenden 4 Wochen eine Schutzimpfung gegen andere Erkrankungen geplant? 

ja       nein 

wenn ja, welche und wann 

4. በመውለድ እድሜ ላይ ላሉ ሴቶች፤ በአሁኑ ጊዜ እርጉዝ ነዎት? 

አዎ        አይ  

4. Bei Impfung von Frauen im gebärfähigen Alter: Besteht zurzeit eine Schwangerschaft? 

ja       nein 

ስለ ኩፍኝ፣ የጆሮ ደግፍና የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባቶች የበለጠ ማወቅ ከፈለጉ፣ እባክዎን የሚከትበውን ሐኪም ይጠይቁ! 

እባክዎን የክትባት ፓስፖርትዎን ወደ ክትባቱ ቀጠሮ ይዘው ይምጡ! 

Falls Sie noch mehr über die Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln wissen wollen, fragen Sie die Impfärztin / den 
Impfarzt! 

Zum Impftermin bringen Sie bitte das Impfbuch mit! 



የፍቃድ ማረጋገጫ  

የኩፍኝ ፣ የጆሮ ደግፍና የየጀርመን ኩፍኝ በሽታ መከላከያ ክትባት ለማድረግ 

(የተከተቡትን ሰው ወይም ህጋዊ ወኪላቸውን በታካሚዎች መብት ህግ መሰረት ግልባጭ ለመስጠት የካርቦን ቅጂ ያላቸው ቅጾችም ይገኛሉ) 

Einverständniserklärung  

zur Durchführung der Schutzimpfung gegen Masern, Mumps und Röteln 

(Es stehen auch Formulare mit Durchschlag zur Verfügung, um der zu impfenden Person bzw. ihrem gesetzlichen Vertreter 
gemäß Patientenrechtegesetz eine Kopie mitgeben zu können.) 

 

መከተብ ያለበት ሰው ስም 

Name der zu impfenden Person 

የትውልድ ቀን 

geb. am 

 

የመረጃ በራሪ ወረቀቱን ይዘት አስተውያለሁ እንዲሁም በሐኪሜ በክትባቱ ላይ በሰፊው ምክር ተሰጥቶኛል። 

ምንም ተጨማሪ ጥያቄዎች የለኝም። 

ከኩፍኝ፣ ከጆሮ ደግፍና ከየጀርመን ኩፍኝ በሽታ ለመከላከል በታቀደው ክትባት ላይ ተስማምቻለሁ። 

ክትባቱን አልከተብምም። አለመከተብ የሚያስከትለውን መዘዝ ምክር ተሰጥቶኛል።  

Ich habe den Inhalt des Merkblatts zur Kenntnis genommen und bin von meiner Ärztin / meinem Arzt im Gespräch ausführlich 
über die Impfung aufgeklärt worden. 

Ich habe keine weiteren Fragen. 

Ich willige in die vorgeschlagene Impfung gegen Masern, Mumps und Röteln ein. 

Ich lehne die Impfung ab. Über mögliche Nachteile der Ablehnung dieser Impfung wurde ich informiert. 

 

አስተያየቶች፡ 

Vermerke: 

ቦታ፣ ቀን፡ 

Ort, Datum: 

መከተብ ያለበት ሰው     የሐኪሙ ፊርማ 
ወይም ሕጋዊ ወኪሉ ፊርማ   

Unterschrift der zu impfenden Person    Unterschrift der Ärztin/ des Arztes 
bzw. des gesetzlichen Vertreters 

 


