የኮቪድ-19 ክትባት

እውነታዎቹን ያግኙ።
ልጅዎን ይጠብቁ።

አሁ
ለአዋቂ ን
ለልጆችዎች፣
ለህጻና እና
ት
ቀርቧል

ማህበረሰብዎን ይጠብቁ።

ልጆች እና ወጣቶች የኮቪድ19 ክትባቶቻቸውን በየወቅቱ
ሲወስዱ የበለጠ ደህንነታቸው
የተጠበቀ ይሆናል።
ክትባቱ ሕጻናትን እና ወጣቶችን ጨምሮ ሁሉንም
ሰው ከኮቪድ-19 ይጠብቃል። ክትባቱ ህጻናት
እና ወጣቶች ከታመሙ በጠና እንዳይታመሙ
ይከላከላቸዋል።
በቀላሉ የሚሰራጩ እና ይበልጥ ከባድ የሆኑ የህመም
ምልክቶችን ሊያስከትሉ የሚችሉ አዳዲስ የኮቪድ-19
ልውጥ ዝርያዎች አሉ። ክትባቶች ከልውጥ ቫይረሶች
ይከላከላሉ።

ሕጻናት እና ወጣቶችን
ማስከተብ መላውን
ማህበረሰብ ይጠብቃል።
የኮቪድ-19 ክትባታቸውን ወቅታዊ ያደረጉ ሰዎች
ቫይረሱን ወደ ሌሎች የማዛመት ዕድላቸው አነስተኛ
ነው። ብቁ የሆኑ ልጆች ክትባት ሲከተቡ የሚከተሉትን
ይከለክላል፦
• ገና ያልተከተቡ ጓደኞቻቸውን እና
ቤተሰቦቻቸውን።
• ከኮቪድ-19 በጠና ለመታመም አደጋ ተጋላጭ
የሆኑ አዛውንቶችን እና የተወሰኑ የሕክምና
ሁኔታዎች ያሏቸውን ሰዎች።
ብዙ ልጆች እና አዋቂዎች ክትባት በተከተቡ ቁጥር፣
ትምህርት ቤቶችን እና የንግድ ቦታዎችን ክፍት
ማድረግም እንዲሁ ቀላል ይሆናል።
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ደህንነቱ የተረጋገጠ እና ውጤታማ
• በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ሌላ ክትባት ለደህንነቱ
ይህን ያህል አልተመረመረም።
• ክትባቱ የተለያዩ ዘሮች፣ ጎሳዎች እና እድሜ
ያላቸውን ሰዎች ጨምሮ ክትባቱ ለልጆች፣
ለወጣቶች እና ለአዋቂዎች ደህንነቱ የተረጋገጠ
ነው።
• የኮቪድ-19 ክትባቶች ጉርምስናን ወይም
የወደፊት የመራባት ችሎታ ላይ ተፅዕኖ
የለውም። ክትባቶች ልጅችዎ ወደፊት አንድ
ቀን የራሳቸውን ልጆች መውለድ እንዳይችሉ
አያደርጓቸውም።

ለሁሉም ሰው ነፃ ነው።
• የኢሚግሬሽን ሁኔታ ምንም ይሁን ምን
እርስዎ እና ልጅዎ ነፃ ክትባት መከተብ ይችላሉ።
• እርስዎ ወይም ልጅዎ ነፃ ክትባት ለመከተብ
መታወቂያ ማሳየት ወይም የጤና መድህን
መያዝ የለባችሁም።

ለበለጠ መረጃ፦ cdc.gov/coronavirus

ምን እንደሚጠብቁ
የልጆችዎ የኮቪድ-19 ክትባት ወቅታዊ ከሆነ፣ ትምህርት ቤት
ሲማሩ፣ ስፖርት ሲሠሩ እንዲሁም ጓደኞቻቸውን እና የቤተሰብ
አባላትን ሲጎበኙ የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ ይሆናል።
ወቅታዊ ማድረግ ማለት ሁለቱንም የባለ ሁለት-መርፌ ክትባት
ዶዞችን መውሰድ እና ከዚያም እርስዎ ብቁ የሆኑባቸውን
ማንኛውንም የማጠናከሪያ ክትባቶች መውሰድ ማለት ነው።

በቀጠሮው ላይ፦
• ነርሷ ወይም ሀኪሙ ለልጅዎ ክትባቱን ከመስጠቱ በፊት ስለእሱ ይነግሩዎታል፣
የልጅዎን የህክምና ታሪክ ይገመግማሉ እንዲሁም ጥያቄዎች ካሉዎት
ይጠይቁዎታል።
• ልጅዎ አለርጂ እንደሌለበት ለማረጋገጥ ከ 15-30 ደቂቃዎች መቆየት አለበት።

መለስተኛ የጎንዮሽ
ጉዳቶች የተለመዱ ናቸው
የጎንዮሽ ጉዳቶች ታዩ ማለት ልጅዎ ኮቪድ-19
አለው ማለት አይደለም።
የጎንዮሽ ጉዳቶች ማለት ክትባቱ እንዴት
ኮቪድ-19 ን እንደሚዋጋ የልጅዎን ሰውነት
እያስተማረ 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 ደህንነታቸው የተረጋገጠ
ነው። ልጅዎ ከክትባቱ ይልቅ በኮቪድ19 ምክንያት ከባድ ውስብስብ
ችግሮች ሊገጥመው/ማት ይችላል።
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 የሚያጋጥማቸው አብዛኛዎቹም ሰዎች
ይሻላቸዋል
• 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

