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ክታበታት ከመይ ኢሎም እዮም ዝምርመሩ
ኩሎም ክታበታት፡ እንከላይ እቲ ሓድሽ ክታበታት ኮቪድ-19፡ ውሑሳትን ከምኡ ድማ ቅድሚ ንህዝቢ ምውሃቦም ከምዝሰርሑን ንምርግጋጽ
ብተኸታተልቲ መጽናዕትታትን ተፍትሻትን ይሓልፉ (ክሊኒካዊ ፈተነታት ዝብሃሉ)።
ክሊኒካዊ ፈተነታት ንዝተፈላለዩ ሰባት ምስታፎም ኣገዳሲ እዩ። እቲ ክታበት ውሑስን ንኩሉም ጉጅለታት ከምዝሰርሕን ንምትእምማን
ተመራመርቲ እኹል ሓበሬታ ይደልዩ። እዚ ብፍላይ ንኮቪድ-19 ኣገዳሲ እዩ፡ ምኽንያቱ ሕብረተሰባት ከለር ኣዝዮም በዚ ሕማም
ስለዝተሃስዩ፡ ከምኡ'ውን ክታበት ነዞም ሕብረተሰባት ንቕድሚት ክቕጽሉ ክሕግዝ ይኽእል።

ኣብ ከማይ ዝኣመሰሉ ሰባት ተመርሚሮም ድዮም?
ክታበታት ኮቪድ-19 ኣብ ከም ናትኩም ተመሳሳሊ ናይ ዓሌት ወይ ቢሄር ድሕረ-ባይታ ዘለዎም ወይ ድማ ተመሳሳሊ ጥዕናዊ ጉዳያት
ዘለዎም ሰባት ተፈቲኑ እንተኾይኑ ከሰክፈኩም ይኽእል እዩ።
እንተዳኣ ንስኹም ካብ ሰብ ከለር እንተዄንኩም፡ ንስኹም ብፍሉይ ብዛዕባ ምውሳድ እዞም ክታበታት ክትሻቐሉ ትኽእሉ ኢኹም።
ሕክምናዊ ዓሌትነት ኣብ ዝሓለፈን፡ ኣብዚ እዋንን ብሓቂ ዘሎ እዩ። ነዞም ክታበታት ወይ ነቶም ቅድሚኡ ኣብ ሕብረተሰብኩም እምነት
ዘጥፍኡ ነቶም ንዖኦም ዘማዕበልዎም ስርዓታት ክትኣምንዎም ትኽእሉ እንተኾንኩም ትግረሙ ትህልዉ ትኾኑ።

ዳግም እምነት ምህናጽ
ሰለስተ ክታበታት ኣብ’ዚ ኣብ ኣሜሪካ ብምምሕዳር መግብን መድሃኒታትን (FDA) ናይ ፍቓድ ህጹጽ/ኢመርጀንሲ ኣጠቓቕማ (EUA)
ረኺቦም ኣለው ንሳቶም ድማ ፒፋይዝዘር/ባዮንተክ (Pfizer/BioNTech) ፡ ሞደርናን (Moderna) ጆንሶንን & ጆንሶንን (Johnson &
Johnson) እዮም። ልዕሊ ሚኢቲ ዝኾኑ ተወሰኽቲ ክታበታት ድማ ኣብ ምሉእ ዓለም ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ምዕባለ ኣለው። ዝያዳ
ድማ ኣብ መጻኢ ክፍቀዱ ተኽእሎ ኣሎ።
ንክታበታት ኮቪድ-19፡ ተመራመርቲ ኣብ ሕብረተሰብ እምነት ንምህናጽን ከምኡ'ውን ዝተፈላለዩ ወለንተኛታት ኣብ መጽናዕቶም ንምቑጻር
ኣበርቲዖም ሰሪሖም። እዚኣቶም ድማ ንብዙሕነት ኣብ ዓሌት፡ ብሄርን ዕድመን ከምኡ’ውን ናይ ጥዕና ኩነታትን የጠቓልሉ። እቲ መጽናዕቲ
ካብቲ ቅድሚ ሕጂ እተገብረ ካልእ መጽናዕቲ ክታበት ንላዕሊ ብዙሕ ዝተጨናፈረ እዩ ነይሩ። እቲ ምትሕውዋስ ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ናይ
ዝሳተፉ ሰባት ድማ ንምሉእ ህዝቢ ናይ ኣሜሪካ ይመስል።
26%

መጽናዕትታት ክታበት ፒፋይዘር
ጠቕላላ ሰባት ኣብ 3 ይ መድረኽ መጽናዕትታት - ዳርጋ 45,000 ሰባት
ዳርጋ 30% ናይ ኣሜሪካ ተሳተፍቲ ካብ ሰብ ከለር እዮም ዝፍለጡ (44% ካብ ምሉእ ዓለም)።
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(ከምቲ ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ተሓቢሮም ዘለው ዓለምለኻዊ ናይ ዓሌትን ብሄርን ምድባት።)

ዳርጋ 46% ሓደጋ ከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዘዕቢ ሓደ ናይ ጥዕና ኩነታት ኔርዎም፡
እዚ ድማ ምኽራሽ/ምግዛፍ፡ ሽኮርን ናይ ቀጻሊ ሕማም ሳንቡእ።
ተሳተፍቲ መጽናዕቲ ድማ ካብ 12 ክሳብ 56+ ዝዕድሚኦም እዮም ኔሮም።

መጽናዕቲ ክታበታት መደርና

20%

ጠቕላላ ሰባት ኣብ 3ይ መድረኽ መጽናዕቲ- ዳርጋ 30,000 ሰባት
37% ተሳተፍቲ ከም ሰብ ከለር ይፍለጡ
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(ናይ ዓሌትን ናይ ብሄርን ምድባት ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ተሓቢሮም።)

ዳርጋ 22% ናይ ተሳተፍቲ ሓደጋ ከቢድ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዘዕቢ ሓደ ናይ ጥዕና ኩነታት ኔርዎም፡ እዚ ድማ ሽኮር፡ ምኽራሽ/ምግዛፍ፡
ሕማም ልቢ፡ ቀጻሊ ናይ ሳንቡእ ሕማምን ሕማም ጸላም ከብድን።
ተሳተፍቲ መጽናዕቲ ከኣ ካብ 18 ክሳብ 65+ ዝዕድሚኦም ኔሮም

መጽናዕትታት ክታበት ጆንሶንን & ጆንሶንን
15%

ጠቕላላ ሰባት ኣብ መድረኽ 3 መጽናዕትታት- ዳርጋ 44,000 ሰባት
35% ተሳተፍቲ ናይ ኣሜሪካ ብሰብ ከለር እዮም ዝፍለጡ (76% ኣብ ምሉእ ዓለም).
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(ናይ ዓሌትን ናይ ብሄርን ምድባት ኣብ’ቲ መጽናዕቲ ተሓቢሮም።)

ዳርጋ 41% ተሳተፍቲ ንከቢድ ሓደጋ ናይ ኮቪድ-19 ሕማም ዘዕቢ ሓደ ናይ ጥዕና ኩነታት ኔርዎም፡ እዚ ድማ ልዑል ጸቕጢ ደም፡ ሽኮርን
ምግዛፍን።
ተሳተፍቲ መጽናዕቲ ከኣ ካብ 18 ክሳብ 65+ ዝዕድሚኦም ኔሮም
ኩሎም እቶም ዝተፈቕዱ ክታበታት ከኣ ውሑሳትን ውጺኢታውያንን እዮም። ከም ምስ ኩሎም መድሃኒታት፡ ሕክምናዊ ኪኢላታት ከኣ ዝኾነ
ተኽእሎ ናይ ድሕነት ስክፍታ ናይ'ቶም ክታበታት ቀጻሊ ይከታተልዎ እዮም። ነዚ ድማ ብናይ V-Safe ዝብሃል ስርዓት ናይ ምሕባር ድሕነት
ይገብርዎ። በዚ መገዲ ድማ ንሳቶም ዋላ’ውን ነቲ ቀንዲ ውሑድ ዝኾነ ስክፍታታት ክረኽብዎን ክተሓሓዝዎን ክኽእሉ እዮም ምኽንያቱ እዞም
ክታበታት ንሚልዮናት ሰባት ይውሃቡ ስለዘለው።
ክታበታት ንዓኹም ንምክልኻል ክሕግዝኹም እዮም ከምኡ'ውን ንምልባዕ ኮቪድ-19 ክዓግቱ እዮም። ንሕና ብዝተኻእለ ብዝቐልጠፈ ክታበት
ኮቪድ-19 ክትወስዱ ንመኽረኩም።

ናይ ከባቢኻ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ናይ ካውንቲ መርበብ ሓበሬታ “COVID-19” ኢልኹም ፈትሹ።

