ክታበታት ኮቪድ-19
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ምምሕዳር ምግብን መድሃኒትን (Food and Drug Administration FDA) ነቶም ካብ 5 - 11 ዓመት ዝዕድሚኦም
ቖልዑ ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡ ፈቒዱሎም ኣሎ። ዓቐን ክታበት ን5-11 ዝዕድሚኦም ቖልዑ ሓደ ሲሶ ናይ ሓደ
እኹል ሰብ ዝወስዶ እዩ። ልክዕ ከም ዓበይቲ፣ እንተ ወሓደ ሰለስተ ሰሙን ፍልልይ ገይርካ፣ ቖልዑ ክልተ ዓቐን
መድሃኒት የድልዮም እዩ ።

ንስኻ ሕቶታትን ዝተሓዋወሰ ስሚዒታትን ክህልወካ ይኽእል እዩ
ንዉላድካ ከተኽትቦ ምዉሳን ዘጨንቕ ዉሳኔ ክኸዉን እኽእል እዩ። እተወሰነ ግዜ ምዉሳድ፣ ሕቶታት ምዝርዛር
ከምኡ’ውን ንሓደ እሙን ኣላዪ ኽንክን ጥዕና ምዝርራብ ሓጋዚ ኪኸውን ይኽእል እዩ። ሓካይም ቖልዑ፣ ፋርማሰኛታት
ከምኡ’ውን ነርሳት ቤት-ትምህርቲ ንሕቶታትካ ኣብ ምምላስ ክሕግዙ ይኽእሉ እዮም።

ንምንታይ እዮም ካብ 5-11 ዝዕድሚኦም ክኽተቡ
ክታበት ኮቪድ-19:
» ንውሉድካ ካብ ምልካፍ ብኮቪድ-19 ቫይረስ ክዕቕቦ ይኽእል
» ንውሉድካ ካብ ብጽኑዕ ምሕማም ወላ እዉን ኮቪድ-19 ምስ ዝሕዞም ይከላኸል
» ንውሉድካ ኣብ ቤት-ትምህርቲ ክህልዉ ከምኡ’ዉን ነቲ ንቖልዑ ንምክንኻን ዘጋጥም ብድሆታት
ይንክዮ። ምሉእ ብምሉእ እተኸተቡ ቖልዑ ምልክታት ክሳብ ዘይሃለዎም ሕማም ኮቪድ-19 ንዘለዎም ሰባት
ኣብ ዝቓልዕሉ እዋን ክዉሸቡ ኣየድልዮምን እዩ
» ኮቪድ-19 ኣብ ምልባድ ዘለዎ ዓቕሚ ናብ ካልኦት የጉድሎ<

ናይ ኮቪድ-19 ክታበታት ንቖልዑ ዉሑሳት ድዮም፧
ክታበት ፋይዘር ንሚልዮናት ዝቑጸሩ በጽሕታትን 12ን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም ቖልዑ ተዋሂቡ እዩ።
» ኣብ ምርምር ክሳብ 3000 ቖልዑ፣ ክታበት ኮቪድ-19 ዉሑስን ዉጺኢታዉን ኣብ ምክልኻል መልከፍቲ
ኮቪድ-19 ኣብ 5-11 ዝዕዲሚኦም ቖልዑ ኮይኑ ተረኺቡ እዩ።
» ዝኾነ ብርቱዕ ጎናዊ ሳዕቤናት< ካብዚ ክታበት ኣብዞም ናይ ዕድመ ጉጅለ ኣይተራእየን። ማእከል ቍጽጽርን
ምክልኻልን ሕማም (CDC) ከምኡ’ውን FDA ነቲ ክታበት ብጥንቑቕ ምቍጽጻርን ንዝዀነ እተመዝገበ ጐዳኢ
ሳዕቤናት ምምርማርን ቐጸለ።
» ዉሑድ ዓቐን ናይ 10 ማይክሮግራ ምስ ኣብ 5-11 ዝዕድሚኦም ቖልዑ
ዉጺኢታዊ ኮይኑ ተረኺቡ (ናይ እኹል ሰብ ዓቐን 30 ማይክሮግራምስ እዩ)።
» ክታበት ንቖልዑ ብ FDA፣ CDC፣ ከምኡ’ዉን ብጕጅለታት ስነ-ፍልጠታዊ
ድሕንነት ምዕራባውያን መንግስትታት ተራእዩን ተፈቒዱሉን እዩ።
ማዮካርዲይትስ (ነድሪ ልቢ) ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ምዉሳድ፣ ኣብ ገሊኦም
ኰተቴታትን መንእሰያትን (1 ኣብ 50,000)፣ሳሕቲ ግን ከቢድ ኩነታት እዩ።
ካብቶም ኣብ ምርምር ዝነበሩ 3000 ቖልዑ ድሕሪ ክታበት ምዉሳዶም
ማዮካርድያትስ ዝተሳቐዩ የለዉን። ማዮካርዲተስ ኣብ ንኣሽቱ ቘልዑ ድሕሪ
ክታበት ኮቪድ-19 ምዉሳዶም ዓቐን ናይቲ ክታበት ዝወሓደ ስለ ዝኾነ ብዙሕ
ክርአ ትጽቢት የብሉን።

ጎናዊ ሳዕቤናት እንታይ እዮም፧
» ጎናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ዝኾነ ክታበት ኣካላትና ዕቝባ ይሃንጽ ከም ዘሎ ዝሕብር ንቡር ምልክታት ኢዮም።
» ኣብ ዉሽጢ ዉሑድ ዓቐን 10-ማክሮግራምስ፣ ድሕሪ እቲ ካልኣይ ዓቐን ዉሑድ ጎናዊ ሳዕቤናት - ዉሑድ
ረስኒ፣ ዉሑድ ቑሪቑሪ- ካብ ልዕሊ እቶም ዓበይቲ ቖልዑ ነይሮም።
» ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ኣብ ቈልዑ 5-11 ቃንዛ፣ ምቕያሕ ወይ ሕብጥ ኢድ፣ ድኻም ፣
ሕማም ርእሲ፣ ቃንዛ ጭዋዳ፣ ቍሪቁሪ፣ ረስኒ ወይ ዕግርግር ምባል ከጠቓልል ይኽእል ኢዩ።
ዝበዝሑ ጉናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ ዉሑድ መዓልታት ይጠፍኡ እዮም።
» ውሑድ እዩ፡ ኮይኑ ግን ገለ ሰባት ከቢድ ናይ ኣለርጂ/ቁጥዐ ግብረመልሲ ኔርዎም ነቲ
ክታበት። ኩሎም እዞም ሰባት ሽዑ ንሽዑ ሕክምናዊ ሓገዝ ረኺቦም እዮም።

ክታበታት ኮቪድ-19:
» ኮሮና ቫይረስ ኣይህልዎን እዩ ከምኡ’ዉን ንዉልድካ ኮቪድ-19 ክህቦም ኣይክእልን
እዩ።
» ናይ ዉላድካ DNA ወይ ጀነቲካዊ ነገራት ኣይቕይሮን እዩ ፣ ከምኡ’ዉን ኣብ DNA
ኣይዕቈርን እዩ።
» መኻንነት ኣየስዕብን እዩ።
» ምዕባለ እቲ ክታበት ኣብ ብዙሕ ዓመታት ኣብ እተገብረ ምርምር እተመርኰሰ ኢዩ።

ዓቐን መድሃኒት
ቑጽሪ ናይ መድሃኒታት
ቑጽሪ ናይ ሰሙናት ኣብ
መንጎ 1ይ ከምኡዉን 2ይ2}
መድሃኒት

እኹላት ሰብ (12+)

ቖልዑ (5-11)

30 ማይክሮግራምስ

10 ማይክሮግራምስ

2

2

3 ሰሙናት

3 ሰሙናት

ኣብ መጽንዓቲ፣ እቶም ዝተሓተ ዓቐን ክታበት ዝረኸቡ ቘልዑ ምስቶም ካብ 16 ኽሳዕ 25
ዝዕድሚኦም ተመሳሳሊ መጠን ዕቑባ ካብቲ ቫይረስ ኣለዎም።

ቖልዑ ኣበይ ክኽተቡ ይኽእሉ፧
» ናይ ቖልዑ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ከም ፋርማሲታት፣ ኣብያተ-ጽሕፈት ሓኪም፣ ኣብያተ-ትምህርቲ፣
ከምኡ’ውን ኣብ ካልእ ናይማሕበረሰብ ክሊኒካት ይርከብ ኢዩ።
» ኣብዚ እዉን ክትፍትሽ ትኽእል ኢኻ፥
» Getvaccinated.oregon.gov
» Vaccines.gov
» Multnomah County Student Health Centers - multco.us/health/student-health
» ተወሳኺ ሓገዝ ምስ እትደሊ 2-1-1 ደዉል (ተርጎምቲ ኣለዉ)

እዋናዊ ሓበሬታ እንተ ደሊኻ MULTCO.US/COVID19 ምብጻሕ

