CHANJO ZA COVID-19 JOHNSON & JOHNSON

UKWELI UNAPASHWA KUJUWALI.
Nini imetokea
Kumwezi ya Nne 2021, zaidi ya 15, kwa wengi wanawake kati ya umri ya miaka 18
na 48,waliona vifungo vya damu juma chache baada ya kupata chanjo ya J&J.

Watu wanaweza kuuguwa
na ugonjwa Zaidi ao kufa
na covid-19 kuliko kupata
vifungo vya damu.

Vifungo vya
damu HAZITOKEI
MARA MINGI
Kumwezi ya Nne 2021, zaidi
ya milioni 8 walipata chanjo
J&J katika Amerika.
Kwa wanawake kati ya umri
ya miaka 18 na 48, vifungo
vya damu vilitokea katika
wanawake 7 kati ya milioni
moja ya wanawake . Kwa
wanawake ya miaka 49 za
zaidi, na wanaume wa umri
wote, na haiko kawaida
kupata vifungo vya damu.
Hii inamaanisha siyo
kawaida sana ili mtu yoyote
kupata vifungo vya damu
baada ya chanjo haiko
kawaida sana.

Mamilioni ya watu wame chanjiwa bila tatizo na chanjo
ya J&J, Pamoja na watu wa jamii tofauti, ma kabila tofauti
na umri tofauti.
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Chanjo J&J niya kudungwa mara
moja tu, ao (dose) moja kwa yivyo
iko na usalama na inafanya kazi.

Kuko na aina zingine za chanjo unaweza pata. Vifungo
vya damu hayajaripotiwa kama madhara ya chanjo mbili
unaweza pata.
Ikiwa una maswali mingine, wasiliana
na daktari kuhusu kama chanjo ingine
inaweza kuwa bora kwako.

Kwa habari zaidi: cdc.gov/coronavirus

DALILI ZA KUANGALIA
JUMA 3

Ingawa vifungo vya damu hazitokeisana, wakati ya juma 3 baada ya kupata
chanjo ya J&J, angalia daktari mara moja ikiwa una dalili hizi:
•
•
•
•
•
•
•

Maumivu ya kichwa ao maumivu ya kichwa ya mara kwa mara
Kukosa kuona mzuri
Ufupi wa pumzi
Maumivu ya kifua
Mguu ku vimba
Maumivu ya tumbo ya mara kwa mara.
Ecchymotic doa rahisi ao kibanzi madogo ya damu chini ya ngozi kando
kando ya fazi za sindano

CHANJO YA J&J NI BILA TATIZO IKO SALAMA
Viongozi wa Afya wa Amerika. wanafuatilia kwa karibu matatizo ya afya kutoka kwa chanjo.
Wanachukua matatizo yoyote na faida sana.
Viongozi wa afya walisimamisha chanjo ya J&J ili wa jifunze zaidi kuhusu ya vifungo vya damu.
Kusitisha chanjo kwa mambo ya nadra kama hiyo inaonyesha kwamba viongozi wa afya
wanaangalia mambo ya chanjo kwa karibu sana.

Viongozi wameamua sana

Hatari ya vifungo vya
damu kutokea chanjo
ya J&J ni hazitokei
mara mingi

Vifungo vya damu
ni ugonjua inaweza
tunziwa

Faida ya chanjo
inazidisha hatari yoyote
kutoka kwa ile chanjo.

Ujichunge. Chunga jamii yako. Pata chanjo.

Kwa habari zaidi: cdc.gov/coronavirus

