የCOVID-19 ክትባት

እውነታዎችን ያግኙ፡፡
ክትባቶች ለሁሉም ሰው ነፃ ናቸው ፡፡
ነገር ግን ለመከተብ ሌሎች ክፍያዎች የሚያስፈልጉ
መሆናቸውን ያረጋግጡ፤ ይጠይቁ።
• ለክትባቱ የአስተዳደር ክፍያ መክፈል ባይችሉ እንኳ
ማንም ሰው ክትባት ከማግኘት አይከለከልም፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች
አስተማማኝ እና ውጤታማ
ናቸው። ክትባቱ ኮቪድ-19
እንዲይዝዎት አያደርግም።
• በCOVID-19 ከመያዝ
ክትባቱን መውሰድ ይሻላል።

• ክትባቶች በሰፊው ከተገኙ በኋላ ፣ ማንኛውም ሰው በስደት
ያለበት (የኢሚግሬሽን) ሁኔታው ምንም ይሁን ምን
መከተብ ይችላል ።

• በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች
በአስተማማኝ ሁኔታ ያለ ምንም
ችግር ተከትበዋል ፡፡

• ተራው ሲደርስ ሁሉም ሰው መከተብ ይችላል ፡፡

• በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ
ለአስተማማኝነቱ ይህን ያህል
የተረጋገጠለት ሌላ ክትባት
የለም ፡፡

ክትባቱ በ COVID-19
እንዳይያዙ ይረዳዎታል፡፡
• ከተከተቡ በኋላ አሁንም በCOVID-19
ከተያዙ፣ ክትባቱ በከባድ ህመም
እንዳይታመሙ ይጠብቅዎታል፡፡

• ክትባቱ የተለያዩ ዘሮች፣
ጎሳዎች እና ዕድሜ ክልል
ያላቸውን ጨምሮ በብዙ
ሺ በሚቆጠሩ ሰዎች ላይ
አስተማማኝነቱ ተረጋግጧል።
• የ COVID-19 ክትባት DNAን
አይለውጠውም።

• ከዚህ በፊት በCOVID-19 ተይዘዉ
ቢሆኑም እንኳ፣ አሁንም መከተብ
አለብዎት፡፡
• አንድ ሰው ክትባት ከወሰደ በኋላ
ለምን ያህል ጊዜ እንደገና በኮቪድ19 ሳይታመም መቆየት እንደሚችል
እስካሁን አልታወቀም።
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የጎንዮሽ ጉዳቶች የተለመዱ ናቸው ፡፡
የጎንዮሽ ጉዳቶች COVID-19 አለዎት ማለት አይደለም ፡፡
• የጎንዮሽ ጉዳቶች ማለት ክትባቱ ቫይረሱን እንዴት COVID-19 እንደሚዋጋ ሰውነትዎን እያስተማረ ነው ማለት ነዉ ፡፡
• የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡
_ ክትባቱን በሚወስዱበት ክንድዎ ላይ ህመም ወይም እብጠት ፡፡
_ ራስ ምታት ፣ ብርድ ብርድ ማለት ወይም ትኩሳት።
• መጥፎ ስሜት ከተሰማዎት ጥሩ ስሜት እስኪያገኙ ድረስ ለጥቂት ቀናት ከሥራ እረፍት መውሰድ ይኖርብዎታል።
• ክትባት ከወሰዱ በኋላ አለርጂ ላለመሆንዎ ለማረጋገጥ ለ 15-30 ደቂቃዎች መቆየት ያስፈልግዎታል ፡፡

ክትባቶቹ የመራባት ችግር እንዲፈጥሩ የሚያደርግያደርጋሉ የምል ምንም
ማስረጃ የለም ፡፡
ነፍሰ ጡር ሴቶች ክትባት መውሰድ ወይም አለመዉሰዳቸዉን ከሐኪማቸው
ጋር መነጋገር አለባቸው ፡፡

አንዳንድ ክትባቶች ሁለቴ መከተብን ይፈልጋሉ ሌሎች ክትባቶች ደግሞ
አንድ ግዜ ብቻ መከተብን ይፈልጋሉ ፡፡ ሁለቱም ዓይነቶች ክትባቶች
ደህና እና ውጤታማ ናቸው ፡፡

ክትባቶች :
የምከተሉትን
አያካትቱም
• እንድቆይ የተጨመሩ
ኬሚካሎች
• እንቁላል
• የአሳማ ሥጋ ምርቶች
• ጀላትን

ሁለቴ መወሰድ የሚያስፈልጉ ክትባቶችሁለት:
• የመጀመሪያው ክትባት ሰውነትዎን ያዘጋጃል ፡፡

• ማንኛውም የፕላስቲክ
ምርቶች

• ሁለተኛው ክትባት ከጥቂት ሳምንታት በኋላ የተሟላ መከላከያ ማገኘቱዎን ለማረጋገጥ
ይሰጣል ፡፡

• ማንኛውም COVID-19
ቫይረስ በቀጥታ

• ሁለቱንም ክትባቶች መዉሰድ ሙሉ በሙሉ እንዲጠበቁ ለማድረግ አስፈላጊ ነው ፡፡

ከተከተቡ በኋላ ደህንነትዎን ይጠብቁ ፡፡
በአሁኑ ጊዜ፣ባለሙያዎች ክትባቱ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚጠብቅዎት አያውቁም ፡፡ ክትባቱን ከወሰዱ በኋላም ቢሆን፣ እነዚህን
ማድረግ ይቀጥሉ፡
ጭምብል
ያድርጉ፡፡

ማህበራዊ ርቀትን
ይለማመዱ፡፡

ብዙ ጊዜ
እጅዎን
ይታጠቡ፡፡

ከፍተኛ ንክኪ
ያላቸውን
አካባቢዎች
በተደጋጋሚ ያፅዱ ፡፡
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