የኮቪድ-19 ክትባት

እውነታዎቹን ያግኙ።
ልጅዎን ይጠብቁ።

አሁን 5
+
ዕድሜ
ለሆኑት
ይገኛል

ማህበረሰብዎን ይጠብቁ።

ልጆች እና ወጣቶች ክትባት
ሲወስዱ ደህንነታቸው
የተጠበቀ ይሆናል።
ክትባቱ ህፃናትን እና ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉም ሰው
በኮቪድ-19 እንዳይያዙ ይከላከላል። ክትባቱ ሕጻናት
እና ወጣቶች ከታመሙ በጠና እንዳይታመሙ
ይከላከላል።
አዳዲስ የኮቪድ-19 አይነቶች አሉ ፣ በቀላሉ
የሚዛመተውን እና የበለጠ ከባድ ምልክቶችን
ሊያስከትል የሚችል የዴልታ ቫሪያንትን ጨምሮ።
ክትባቶች እንደ ዴልታ ካሉ ቫሪያንት የበሽታ አይነት
ይከላከላሉ።

ልጆችን እና ወጣቶችን
መከተብ መላውን ማህበረሰብ
መጠበቅ ነው፡፡
አንድ ሰው ከተከተበ በኋላ፣ ኮቪድ-19ን ወደ ሌሎች
የማሰራጨት ዕድሉ የበለጠ ይጠብባል። ለአቅመ
ክትባት የደረሱ ልጆች ክትባት ሲወስዱ ክትባት
በመውሰዳቸው፦
• ክትባት ያልወሰዱ ጓደኞቻቸው እና
ቤተሰቦቻቸውን
• በሌላ ሕመም በመያዛቸው የተነሣ በኮቪድ-19
በሽታ ክፉኛ ለመጠቃት የሚችሉ አረጋውያንን
መከላከል ይችላሉ።
ብዙ ልጆች እና አዋቂዎች ክትባት ሲወስዱ ፤
ትምህርት ቤቶችን እና የንግድ ቦታዎችን ክፍት
ማድረግም እንዲሁ ቀላል ይሆናል።

አስተማማኝና ውጤታማ
• በአሜሪካን ታሪክ ሌላ ምንም ዓይነት ክትባት
ለአስተማማኝነቱ እንደዚህ ዓይነት ሙከራ
አልተደረገበትም
•ክትባቱ ለልጆች፣ ለወጣቶች እና ለዓዋቂዎች
እንዲሁም ለተለያዩ ዘር፣ ብሔርና የዕድሜ
ክልል ላሉ ሰዎች ጉዳት እንደማያደርስ
ተረጋግጧል
• በክትባቱ የተነሣ ልጅዎ ወደፊት ልጆች
እንዳይወልድ ያደርገዋል የሚል ምንም ዓይነት
ማስረጃ የለም

ለሁሉም ሰው ነፃ ነዉ ::
• የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን
እርስዎ እና ልጅዎ ነፃ ክትባት መውሰድ
ይችላሉ።
• እርስዎ ወይም ልጅዎ ነፃ ክትባት ለመውሰድ
መታወቂያ ማሳየት ወይም የጤና መድን
መያዝ የለብዎትም።

ለበለጠ መረጃ cdc.gov/coronavirus

ምን እንደሚጠብቁ

አንዴ ልጅዎ ኮቪድ-19 ክትባት ከተከተበ
በኋላ ትምህርት ቤት መከታተል ፣ ስፖርቶችን
መጫወት እና ጓደኞችን እና ቤተሰብን
መጎብኘት ወደ መደበኛው እንቅስቃሴዎች
በደህና መመለስ ይችላል።
በቀጠሮው ላይ ፦
• ነርሷ ወይም ሀኪሙ ለልጅዎ ክትባቱን ከመስጠቱ በፊት (ስለ ክትባቱ)
ይነግሩዎታል። የሕክምና ባለሙያው የልጅዎን የህክምና ታሪክ (ገምግሞ)
ጥያቄዎች ካሉዎት ይጠይቁዎታል።
• ልጅዎ አለርጂ (እንደሌለበት) ለማረጋገጥ ከ15-30 ደቂቃዎች መቆየት አለበት።

መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች
የተለመዱ ናቸው
የጎንዮሽ ጉዳቶች ልጅዎ COVID-19 አለው
ማለት አይደለም።
የጎንዮሽ ጉዳቶች ማለት ክትባቱ የልጅዎን
አካል COVID-19 ን እንዴት እንደሚዋጋ
ያሳያል ማለት ነው።
መለስተኛ የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉትን
ሊያካትቱ ይችላሉ፡
ክትባቱ በሚሰጥበት ክንድ ቦታ
ላይ ህመም ወይም እብጠት
ድካም
ራስ ምታት
የጡንቻ ህመም
ብርድ ብርድ ማለት
ትኩሳት
ማቅለሽለሽ

ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች
በጣም አልፎ አልፎ ይከሰታሉ
ክትባቶቹ ጤናማ ናቸው። ልጅዎ
ከክትባት ይልቅ በ ኮቪድ-19
ኢንፌክሽን በጠና ይታመማል።

ጥቂት ቁጥር ያላቸው ወጣቶች እንደ የልብ
መቆጣት (ማዮካርዲስ ወይም ፐርካርዲስ)
ወይም የደም መርጋት የመሳሰሉ የጎንዮሽ
ጉዳቶች አጋጥሟቸዋል።
• ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች እጅግ በጣም አናሳ
ናቸው
• ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊታከሙ የሚችሉ
እና አብዛኛዎቹም ሰዎች ይሻሻላሉ
• የክትባቱ ጥቅም ከሚያስከትለው ማንኛም
አደጋ ሁሉ ይበልጣል

ለበለጠ መረጃ ዶክተርዎን ይጠይቁ
ስለ ኮቪድ-19 ክትባቶች እና ልጅዎ ሊያስፈልጋቸው ስለሚችሏቸው ሌሎች ክትባቶች የበለጠ ለማወቅ
የልጅዎን ሐኪም ወይም ነርስ ያነጋግሩ።

ለበለጠ መረጃ cdc.gov/coronavirus

