የኮቪድ -19 ክትባት

እውነታውን ያግኙ።
ክትባቶች ለባለትዳሮች፣ ለነፍሰ ጡር ሴቶች እና ለአድስ ወላጆች ደህና ናቸው።

እራስህን ጠብቅ።
ቤተሰብህን
ጠብቅ።ተከተብ።

መከተብ ጠንካራ እና ጤናማ ሆነው የሚቆዩበት
አንዱ መንገድ ነው። ይኽን በማድረግዎ ቤተሰብዎን
ያለማቋረጥ መርዳት ይችላሉ። ክትባቱን ሲወስዱም
ልጆችዎን ይከላከላሉ። ምክንያቱም በመከተብዎ
የሚወዷቸው ቤተሰቦች ላይ በሽታውን የማስተላለፍ
ዕድል አይኖርዎትም።

ክትባቶች አስጊ አይደሉም

ልጆች ከመውለድዎ በፊት

በእርግዝና ወቅት

ከወለዱ በኋላ

ልጆቻችሁ ትልልቅ ሲሆኑ

ክትባቶቹ።
አስጊ አይደሉም: ክትባቱ የተለያየ ዘር፣ ጎሳ እና ዕድሜ ያላቸውን ጨምሮ
በሚሊዮን ለሚቆጠሩ ሰዎች ስጋት እንደማይሆን ተረጋግጧል። ከክትባቱ ይልቅ
በኮቪድ-19 ኢንፌክሽን ከባድ እና ውስብስብ ችግሮች ሊያጋጥምዎት ይችላል።
ውጤታማ ናቸው: ክትባቱ በኮቪድ-19 ከመያዝ ይጠብቅዎታል፤ ከባድ
ሕመም እንዳይገጥምዎትም ይከላከላል። ከታመሙም ለሞት አይዳርግዎትም።
በነፃ የሚሰጡ ናቸው: የኢሚግሬሽን፣ የመታወቂያ እና የሕክምና ኢንሹራንስ
ሁኔታዎ ምንም ይሁን ምን ክትባቱን በነፃ ማግኘት ይችላሉ።
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'

ክትባቶች ለስጋት አይዳርጉም
ልጆች ከመውለድዎ በፊት

የኮቪድ-19 ክትባቶች ማርገዝ ለሚሞክሩ ወይም ወደፊት ልጅ መውለድ
ለሚፈልጉ ወንዶች እና ሴቶች ስጋት አይሆኑም። ክትባቶቹ ወንዶችንም
ሆነ ሴቶችን መውለድ እንዳይችሉ የሚያደርጋቸው ምንም ዓይነት
ማስረጃ የለም።

በእርግዝና ወቅት

የኮቪድ-19 ክትባቶች ችግር የማይፈጥሩ ናቸው፤ ነፍሰ ጡር ሴቶችም ክትባቱን
እንዲወስዱ በጥብቅ ይመከራል። በሺዎች የሚቆጠሩ ነፍሰ ጡር ሰዎች
በራሳቸውም ሆነ በልጆቻቸው ላይ ችግር ሳይገጥማቸው ተከትበዋል። እርጉዝ
ሰዎች በኮቪድ-19ን ከተያዙ ለከፋ ሕመም ይዳረጋሉ። በተጨማሪም ያለጊዜው
የመውለድ ዕድላቸው ከፍ ያለ ነው።. የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ እራስዎን
እና ቤተሰብዎን በኮቪድ-19 ምክንያት ከሚነሡ ውስብስብ ችግሮች ለመጠበቅ
የተሻለው መንገድ ነው።

ከወለዱ በኋላ

የኮቪድ-19 ክትባቶች አደጋ የማያስከትሉ ናቸው፤ ጡት ለሚያጠቡ ሴቶችም ክትባቱን
እንዲወስዱ በጥብቅ ይመከራል። የጤና ባለሙያዎች (ተንከባካቢዎች) የኮቪድ-19
ክትባት መውሰዳቸው አዲስ የተወለዱ ሕፃናትን ከበሽታው መከላከል ያስችላቸዋል።
• የጡት ወተት ከኮቪድ-19 ሊከላከል የሚያስችል ንጥረ-ነገሮችን ሊይዝ ይችላል።
• ክትባት የወሰዱ የጤና ባለሙያዎች ክትባት ለመውሰድ ያልደረሰ ልጃቸውን የመበከል
አጋጣሚያቸው አነስተኛ ነው።

ልጆቻችሁ ትልልቅ ሲሆኑ

ለመከተብ የደረሱ ልጆች እና ወጣቶች ክትባታቸውን ሲወስዱ ደህንነታቸው
የተጠበቀ ይሆናል። ክትባቱ ሕፃናት እና ወጣቶችን ጨምሮ ማንኛውንም ሰው
የኮቪድ-19 ተጠቂ እንዳይሆኑ ያደርጋል። በኮቪድ-19 የተያዙትንም ልጆችና
ወጣቶች በጠና እንዳይታመሙ ይከላከላል። ክትባቱ ልጆችዎ ወደፊት ልጆች
እንዳይወልዱ አይከለክላቸውም። የኮቪድ-19 ክትባት የወሲብ ስሜትንና
የወደፊት የመራባት አቅምን አይቀንስም።

እራስህን ጠብቅ።
ቤተሰብህን ጠብቅ። መከተብ።
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