JOHNSON & JOHNSON ክታበት COVID-19

ነቲ ሓቅታት ፍለጦ።
እንታይ እዩ ኣጋጢሙ?
ካብ ሚያዝያ ጀሚሩ 2021 ልዕሊ 15 ሰባት፡ ክታበት J&J ድሕሪ ምኽታቦም፡ ድሕሪ ሒደት ሰሙን ምርጋእ
ደም ኣጋጢምዎም እዩ፣ መብዛሕትአን ድማ ካብ 18 ክሳዕ 48 ዝዕድሚአን ኣንስቲ እየን።

ምርጋእ ደም
ሳሕቲ እዩ
ዘጋጥም
ካብ ሚያዝያ 2021 ጀሚሩ ኣብ
ሕ.መ.ኣ ልዕሊ 8 ሚልዮን
ሰባት፡ J&J ክታበት COVID-19
ወሲዶም እዮም።
ካብ 18 ክሳብ 48 ዝዕድሚአን
ኣንስቲ፡ ምርጋእ ደም ዘጋጥመን
7 ካብ 1 ሚልዮን ኣንስቲ
እየን። ልዕሊ 49 ንዝዕድሜን
ኣንስትን ኣብ ኵሉ ኽሊ ዕድመ
ንዝረክቡ ሰብኡትን እዚ
ዘጋጥመሉ ዕድል ኣመና ጸቢብ
እዩ።
እዚ ማለት ዝዀነ ይኹን
ሰብድሕሪ ኽታበት ምርጋእ
ደም ዘጋጥሞ ሳሕቲ ጥራይ
እዩ።

ሰባት ብሰንኪ ምርጋእ ደም
ዘይኰነስ ብሰንኪ COVID-19
ክሓሙ ወይ ክሞቱ ኣዝዩ
ዝሰፍሐ ዕድል ኣሎ።
ብሚልዮናት ዝቝጸሩ እተፈላለየ ዓሌትን ዕድመን ዘለዎም
ሰባት ክታበት J&J ድሕሪ ምኽታቦም ዋላ ሓደ ጸገም
ኣየጋጠሞምን።

1

ክታበት J&J ሓንሳእ ጥራይ እትኽተቦ
ስለ ዝዀነ፡ ምቹእን ውሑስን
ውጽኢታውን እዩ።

ካልእ ናይ ክታበት ኣማራጺታት ኣሎ። ምርጋእ ደም፡ ጐድናዊ
ሳዕቤን እቲ ኽልተ ሳዕ ዝውሃብ ክታበት ከም ዝዀነ ዝሕብር
ጸብጻብ የለን።
ሕቶታት እንተ ኣልዩካ፡ ንሓኪምካ እቲ ንዓኻ
ዝሓይሽ ካልእ ዓይነት ክታበት እንተ ዀይኑ
ሕተቶ።

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፦ cdc.gov/coronavirus

ከተስተብለሎም ዝግብኣካ ምልክታት
3 ሰሙን

ክታበት J&J ድሕሪ ምኽታብካ ኣብ ዘሎ 3 ሰሙን፡ ምርጋእ ደም ከጋጥመካ ልሙድ
እኳ እንተ ዘይኰነ፡ ነዚ ዝስዕብ ምልክታት እንተ ርኢኻ ግና፡ ቀልጢፍካ ናብ ሓኪም
ኺድ፦
•
•
•
•
•
•
•

ከቢድ ወይ ዘየቋርጽ ርእሲ ሕማም
ኣነጺርካ ዘይምርኣይ
ሕጽረት ትንፋስ
ኣብ ኣፍ ልቢ ዝስማዕ ቃንዛ
ሕበጥ እግሪ
ዘየቋርጽ ቅርጸት
ኣብቲ እተኸታብካሉ ቦታ፡ ኣብ ትሕቲ ቘርበትካ፡ ስምብራት ወይ ንኣሽቱ ንጣብ ደም

ክታበት J&J ውሑስ እዩ
ሰብ ስልጣን ጥዕና ሕ.መ.ኣ. ብሰንኪ ኽታበት ንዘጋጥም ጸገማት ብጥንቃቐ ይከታተሉ እዮም። ንዝዀነ ስግኣት ድማ
ብርዝነት እዮም ዝርእይዎ።
ሰብ ስልጣን ጥዕና ብዛዕባ እቲ ዘጋጠመ ምርጋእ ደም ዝያዳ ንምምርማር ንኽታበት J&J ደው ኣቢሎምዎ ነይሮም።
እቶም ሰበ ስልጣን ንኸምዚ ዝኣመሰለ ሳሕቲ ዘጋጥም ጐድናዊ ሳዕቤን ነቲ ኽታበት ደው ምባሎም፡ ነቲ ኽታበት ክሳዕ
ክንደይ ተጠንቂቖም ከም ዝከታተሉ ዘርኢ እዩ።

ሕጂ ግና እቶም ሰበ ስልጣን ነዚ ዝስዕብ ኣረጋጊጾም እዮም፦

ክታበት J&J ምርጋእ ደም
ዘስዕብ ሳሕቲ ጥራይ
እዩ

እቲ ምርጋእ ደም
ክሕከም ዝኽእል እዩ

እቲ ጥቕሚ እቲ ኽታበት
ካብቲ ኸስዕቦ ዝኽእል
ሓደጋ ይዛይድ።

ንርእስኻ ተኸላኸል። ጥዕና ማሕበረሰብካ ሓሉ። ተኸተብ።

ዝያዳ ሓበሬታ ንምርካብ፦ cdc.gov/coronavirus

