የኮቪድ-19 ክትባት
ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ሕፃናት
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የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር ባለሥልጣን /Food and Drug Administration (FDA)/ ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11
ዓመት ለሆኑ ሕፃናት የኮቪድ-19 ክትባት እንዲሰጥ ፈቃድ ሰጥቷል። ለእነዚህ ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት የሆኑ ሕፃናት
የሚሰጠው ክትባት መጠን ለዐዋቂዎች የሚሰጠው የክትባት መጠን ሲሶውን ያህል ነው። ልክ እንደ ዐዋቂዎች ሁሉ ሕፃናትም
ክትባቱን ቢያንስ በሦስት ሳምንት የጊዜ ልዩነት ሁለት ጊዜ መከተብ ይኖርባቸዋል።.

ወላጆች በዚህ ረገድ ጥያቄዎች ሊኖሯቸውና ድብቅልቅ ያለ ስሜት ሊሰማቸው ይችላል
ልጅ መከተብ እንዳለበት ወይም እንደሌለበት ከውሳኔ ላይ መድረስ ሊያስጨንቅዎት ይችል ይሆናል። ለዚህ በቂ ጊዜ መስጠት፣
ያልዎትን ጥያቄዎች በጽሑፍ በዝርዝር መያዝ እና የሚያምኑትን የቅርብ የሆነ የጤና አገልግሎት ሰጪ ማነጋገር ከውሳኔ
እንዲደርሱ ሊያግዝዎት ይችላል። የሕፃናት ሐኪሞች፣ ፋርማሲስቶች፣ እና የትምህርት ቤት ነርሶች ለእርስዎ ጥያቄዎች መልስ
ሊሰጡ ይችላሉ።

ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት የሆኑ ሕፃናትን ክትባት መስጠት ለምን አስፈለገ?
የኮቪድ-19 ክትባት የሚከተለው ዐቅም አለው፡
» የእርስዎ ልጅ በኮቪድ-19 ቫይረስ እንዳይጠቃ ለመከላከል እንዲቻል ማገዝ
» ልጅዎ በኮቪድ-19 ቢያዝ እንኳ በፅኑ እንዳይታመም ጥበቃ ማድረግ
» ልጅዎ ትምህርቱን እንዳያቋርጥ ማድረግ እና ለልጅ እንክብካቤ በመስጠት ሂደት የሚያጋጥሙ ችግሮችን መቀነስ። ሙሉ
በሙሉ ክትባት የተሰጣቸው ልጆች የበሽታውን ምልክት ካላሳዩ በቀር በኮቪድ-19 ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ ስለነበራቸው
ብቻ ራሳቸውን ለተወሰነ ጊዜ እንዲያገሉ አይገደዱም
» ኮቪድ-19ን ወደ ሌሎች የማስተላለፍ ዕድላቸውን ይቀንሱ

የኮቪድ-19 ክትባቶች ለሕፃናቱ ጤና እና ደኅንነት አስተማማኝ ናቸው?
የፕፊዘር (Pfizer) ክትባት በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ዕድሜያቸው ከ 12 ዓመት በላይ ለሆኑ ሕፃናት እና ዐዋቂ ሰዎች ሲሰጥ
ቆይቷል።
» ብዛታቸው ወደ 3000 በሚጠጉ ሕፃናት ላይ በተደረገ የሙከራ ክትባት አሰጣጥ ሂደት ወቅት፣ የኮቪድ-19 ክትባት
ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት በሆኑ ሕፃናት ላይ የኮቪድ-19 በሽታን በመከላከል ረገድ ለደኅንነት አስተማማኝ እና
ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል።
» በዚህ የዕድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ ሕፃናት ላይ ክትባቱ ከተሰጠ በኋላ ምንም ዓይነት አስጊ የጎንዮሽ ጉዳቶች
አልተስተዋሉም። የበሽታዎች መከላከል እና ቁጥጥር ማዕከል /Centers for Disease
Control and Prevention (CDC)/ እና FDA አሁንም ክትባቱ ላይ ቁጥጥር
በማድረግ ላይ ያሉ ሲሆኑ ማናቸውም የጎንዮሽ ጉዳቶች ሪፖርት ሲደረጉ
የቅርብ ክትትል ያደርጋሉ።
» ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ለሆኑ ሕፃናት መጠኑ 10 ማይክሮ ግራም የሆነ
አነስተኛ የክትባት መጠን መስጠት ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል (ለዐዋቂዎች
የሚሰጠው 30 ማይክሮ ግራም ነው)።
» ለሕፃናቱ የሚሰጠው ክትባት በ FDA፣ በ CDC እና በ Western
States Scientific Safety Review Workgroup ተገምግሞ ፈቃድ
ተሰጥቶታል።
በምርምር ሙከራው ወቅት በጣም አልፎ፣ አልፎ Myocarditis (ልብን የማቃጠል
ስሜት) ያጋጠመ ቢሆንም ለክፉ የሚሰጥ አልነበረም፤ የኮቪድ-19 ክትባቱ ከተሰጠ
በኋላ ይህ ችግር ያጋጠመው በአንዳንድ ታዳጊ ወጣቶች እና
ወጣቶች ብቻ ነው (ከ 50,000 ክትባት ከወሰዱ መሃከል በ 1ዱ

ላይ ብቻ የሚያጋጥም)። ዕድሜያቸው ከ 5-11 ከሆኑት በምርምር ሙከራው ከተሳተፉ ቁጥራቸው 3,000 ከሆኑ ሕፃና መካከል
ማናቸውም ከክትባቱ በኋላ myocarditis (የልብ ማቃጠል ስሜት) አልተሰማቸውም። Myocarditis (የልብ ማቃጠል ስሜት)
ኮቪድ-19 ክትባትን ከወሰዱ በኋላ በሕፃናት ላይ የማጋጠም ዕድሉ በጣም ዝቅተኛ ወይም ከናካቴው ሊያጋጥም እንደማይችል
ይገመታል።

ሊያጋጥሙ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች የትኞቹ ናቸው?
» የጎንዮሽ ጉዳቶች አንድ ክትባት ከተወሰደ በኋላ ማጋጠማቸው የተለመደ ነገር ነው፤ ሰውነት
ክትባቱን ተጠቅሞ የራሱን መከላከያ እየገነባ ስለመሆኑ ምልክቶች ናቸው።
» በአነስተኛ መጠን በ 10 ማይክሮ ግራም ደረጃ በሚሰጠው ክትባት ዕድሜያቸው ትልቅ ከሆኑ
ሕፃናት ይልቅ ዕድሜያቸው ትንሽ በሆኑት ሕፃናት ላይ በመጠን ያነሱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ብቻ
ተስተውለዋል።
» ዕድሜያቸው ከ 5 እስከ 11 ዓመት በሆኑ ሕፃናት ላይ ሊያጋጥሙ የሚችሉ የተለመዱ የጎንዮሽ
ጉዳቶች የክንድ ሕመም፣ መቅላት ወይም ማበጥ፣ የድካም ስሜት፣ የራስ ምታት፣ የጡንቻ
ሕመም፣ ብርድ፣ ብርድ ማለት፣ ትኩሳት ወይም ማቅለሽለሽ ናቸው። አብዛኛዎቹ የጎንዮሽ
ጉዳቶች በራሳቸው ጊዜ በጥቂት ቀናት ውስጥ ይጠፋሉ።
» ምንም እንኳ ያልተለመደ ቢሆንም አንዳንድ ሰዎች ለክትባቱ ከባድ አለርጂ ሊያሳዩ
ይችላሉ። እነዚህ ሁሉ ሰዎች ወዲያውኑ የሕክምና እርዳታ ያገኛሉ።

የኮቪድ-19 ክትባት:
»
»
»
»

በውስጡ ኮሮና ቫይረስ የለበትም እንዲሁም የእርስዎን ልጅ ኮቪድ-19 ሊያስይዘው አይችልም።
የእርስዎን ልጅ ዲኤንኤ ወይም ዘረመል ሕዋስ አይለውጥም እንዲሁም በዲኤንኤ ውስጥ ገብቶ አይቀመጥም።
መካንነትንም አያስከትልም።
ክትባቱ አዘገጃጀት የበርካታ ዓመታት ጥናትና ምርምር ላይ የተመሰረተ ነው።

የሚሰጥ የክትባት መጠን
የክትባት ብዛት
በ 1ኛው እና በ 2ኛው ክትባት
መካከል የሚኖረው የሳምንት ልዩነት

ዐዋቂ ሰው (12+)

ሕፃን (5-11)

30 ማይክሮ ግራም

10 ማይክሮ ግራም

2

2

3 ሳምንት

3 ሳምንት

በሙከራ ክትባቱ ወቅት፣ ዝቅተኛ የሆነውን የክትባት መጠን የተሰጣቸው ሕፃናት መጠኑ ከፍ ያለ ክትባት ከተሰጣቸው
ዕድሜያቸው ከ16 እስከ 25 የሆኑ ወጣቶች ከቫይረሱ ለመጠበቅ ከሚያስችላቸው ደረጃ ጋር ተመጣጣኝ በሽታውን
የመከላከል አቅም እንዳላቸው አሳይተዋል።

ሕፃናት የት ሊከተቡ ይችላሉ?
» የሕፃናት የኮቪድ-19 ክትባቶች እንደ መድኃኒት መደብሮች፣ የግል ክሊኒኮች፣ ትምህርት ቤቶች እና ሌሎች የማኅበረሰብ
የክትባት መስጫ ክሊኒኮች ውስት ሊገኙ ይችላሉ።
» ከዚህ በተጨማሪ እነዚህን ማየት ይችላሉ:
» Getvaccinated.oregon.gov
» Vaccines.gov
» o የማልትኖማህ ካውንቲ የተማሪ ጤና ጣቢያዎች - multco.us/health/student-health
» o ተጨማሪ እገዛ የሚያስፈልግዎት ከሆነ ወደ 2-1-1 ይደውሉ (አስተርጓሚ ማግኘት ይቻላል))
VISIT MULTCO.US/COVID19 FOR THE LATEST UPDATES

