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Jinsi chanjo zinajaribiwa
Chanjo zote, pamoja na chanjo mpya za COVID-19, hupitia mfululizo wa tafiti na ukaguzi (unaoitwa majaribio ya
kitabibu) ili kuhakikisha kuwa ziko salama, na kwamba zinafanya kazi, kabla ya kutolewa kwa umma.
Ni muhimu kwamba majaribio ya kitabibu yanajumuisha kundi lenye watu wa aina tofauti tofauti. Watafiti
wanahitaji taarifa za kutosha ili kuhakikisha kuwa chanjo ni salama na inafanya kazi kwa makundi vyote. Ni
muhimu sana kwa COVID-19 kwa sababu jamii za warangi zimeathiriwa sana na ugonjwa hivyo chanjo inaweza
kuzisaidia jamii kusonga mbele.

Je, majaribio yamefanywa kwa watu kama mimi?
Unaweza kuhisi wasiwasi ikiwa chanjo za COVID-19 zilijaribiwa kwa watu walio na asili au kabila sawa na wewe
au vilevile matatizo sawa ya kiafya.
Ikiwa wewe ni mtu wa jamii ya warangi, unaweza kuhisi wasiwasi hasa juu ya kupata chanjo hizi. Ubaguzi wa
kimatibabu hapo awali na sasa unadhihirika wazi. Labda unashangaa ikiwa unaweza kuamini chanjo hizi na
mifumo iliyozitengeneza ambayo imepoteza imani kwa jamii yako hapo awali.

Kujenga upya uaminifu
Chanjo mbili zimepata Idhini ya Matumizi ya Dharura (EUA) na Mamlaka ya Chakula na Dawa (FDA) kwa ajili ya
matumizi hapa Marekani — Pfizer/BioNTech Moderna na Johnson & Johnson. Chanjo zaidi ya mia moja ziko
katika hatua tofauti za utengenezaji duniani kote. Kuna uwezekano wa kuidhinisha chanjo zaidi hapo baadaye.
Kwa chanjo za COVID-19, watafiti walifanya jitihada kujenga upya imani kwa jamii na waliandikisha watu tofauti
tofauti wa kujitolea katika tafiti zao. Walijumuisha utofauti wa rangi, kabila, umri, vilevile hali ya kiafya. Tafiti hizo
ziliishia kuwa na utofauti zaidi kuliko tafiti zingine za chanjo zilizofanywa hapo awali. Mchanganyiko wa watu
walioshiriki katika utafiti wanaonekana kuwakilisha watu wote wa Marekani.
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Tafiti za chanjo ya Pfizer

Jumla ya watu katika Awamu ya 3 ya Tafiti - karibu watu 45,000
Karibu 30% ya washiriki wanajitambulisha kama watu wa rangi (44% duniani kote).

1%

10%

5%

Karibu mtu 1 kati ya 3

(Makundi ya jamii na kabila kama ilivyoelezwa katika tafiti.)

Mmarekani
wa Asili

M’Asia

Mmarekani Mweusi au Mhispania
Latinx
Mmarekani mwenye
asili ya Afrika

Karibu 46% walikuwa na tatizo linalofanana la kiafya linaloongeza hatari ya homa kali ya COVID-19,
pamoja na: kunenepa sana, ugonjwa wa sukari na ugonjwa wa mapafu unaoendelea.
Washiriki wa utafiti walikuwa na umri wa miaka 12 hadi 56+.
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Tafiti za chanjo ya Moderna
Jumla ya watu katika Awamu ya 3 ya Tafiti - karibu watu 30,000
37% ya washiriki wanajitambulisha kama watu wa rangi.
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(Makundi ya jamii na kabila kama ilivyoelezwa katika tafiti.)

Karibu 22% ya washiriki walikuwa na angalau tatizo linalofanana la kiafya ambalo linaongeza hatari ya homa kali
ya COVID-19, pamoja na ugonjwa wa sukari, fetma, ugonjwa wa moyo, ugonjwa wa mapafu yanayoendelea, na
ugonjwa wa ini.
Washiriki wa utafiti walikuwa na umri wa miaka 18 hadi 65+.

Tafiti za chanjo za Johnson & Johnson
Jumla ya watu katika Awamu ya 3 ya tafiti - karibu watu 44,000
Karibu 35% ya washiriki wa asili ya Marekani wanajitambulisha kama watu wa rangi
(76% duniani kote).
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Karibu 41% walikuwa na tatizo angalau moja la kiafya linaloongeza hatari ya homa kali ya COVID-19, pamoja na
shinikizo kubwa la damu, ugonjwa wa sukari na kunenepa sana.
Washiriki wa utafiti walikuwa na umri wa miaka 18 hadi 65+.
Chanjo zote tatu zilizoidhinishwa ni salama na madhubuti. Kama ilivyo katika chanjo zote, wataalamu wa tiba
wanaendelea kufuatilia matatizo ya kiusalama yanayoweza kutokana na chanjo. Wanafanya hili kupitia mfumo wa
kutoa taarifa ya usalama unaoitwa V-Safe. Kwa namna hiyo wanaweza kupata na kushughulikia hata matatizo adimu
zaidi pale chanjo zinapotolewa kwa mamilioni ya watu.
Chanjo zinasaidia kukukinga dhidi ya na kuzuia kuenea kwa COVID-19. Tunashauri upatiwe chanjo ya COVID-19 haraka
iwezekanavyo.

Tafuta “COVID-19” kwenye tovuti ya county yako ili kupata taarifa ya mahali husika.

