ናይ JOHNSON & JOHNSON (JANSSEN) ክታበት ኮቪድ-19
ናይ Johnson & Johnson/Janssen (J&J) ክታበት ሓደ ካብቶም ሰለስተ ኣብ ኣሜሪካ ንበጽሕታት
ዝወሃበ ዘሎ ክታበት ኮቪድ-19 እዩ። ንሓደ ቫይረስ ንኽትቃለስ ካብ ሓደ ንላዕሊ ክታበት ክህሉ ልሙድ
ነገር እዩ።
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ኩሎም እቶም ዘለዉ ክታበታት ንከቢድ ዝኾነ ሕማም፡ ካብ ኣብ ሕክምና ምድቃስን ካብ ኮቪድ-19
ዝመጽእ ሞትን ኣብ ምክልኻል ብጣዕሚ ብሉጻት እዮም። ኩሎም ብክኢላታት ሕክምና ዝምከሩ እዮም።
ኣካላትካ ሓደ ዶዝ ናይ J&J ክታበት ምስ ወሰደ ድሕሪ 2 ሰሙን ንኽከላኸለልካ ድልው ክኸውን እዩ።

እንታይ እዩ ዝገብር
ናይ J&J ክታበት ናይ ቫይራል ቬክተር ክታበት እዩ። ጉድኣት ዘይብሉ ኣደኖቫይረስ ( ናይ ልሙድ ሰዓል ቫይረስ) ዝሓዘ እዩ፡ እዚ ድማ
ካብ ሰፍነግ ፕሮቲን ኮሮናቫይረስ ዘጠቓልል እዩ። እዚ ንኣካላትካ ከመይ ጌሩ ልክዕ ከምቶም ዝተፈቕደሎ ክታበታት (Pfizer and
Moderna) ነቲ ኮቪድ-19 ዘምጽእ ኮሮና ቫይረስ ከም ዘለልዮን ዝቃለሶ ይምህሮ።

ዘይገብሮ ነገራት እንታይ እዩ
• ኮቪድ-19 ወይ ድማ ሰዓል ኣይህበካን እዩ።
• ንዲኤንኤካ ወይ ተወርሶኣዊ ትሕዝቶኻ ኣይልውጦን እዩ።
• መኻንነት ኣየስዕብን እዩ።

ኣብ ናይ Johnson & Johnson ክታበት ኮቪድ-19 እንታይ እዩ ዘሎ፧
ናይ J&J ክታበት ናይ ኮሮና ቫይረስ ሓበሬታ ዘለዎ ዝተመሓየሸ ኣዴኖቫይረስ እዩ ዘለዎ። ነቲ ክታበት ንኽረጋጋእ ዝሕግዝዎ ጥረ-ነገራት ከም
ጨው፡ ሽኮርን ካልኦት ህይወታዊ ትሕዝቶታት ውን ኣለዎ።
እቲ ክታበት እንቋቁሖ፡ ዓቀብታት፡ ላቴክስ፡ ስጋ ሓሰማ ወይ ካልእ ውጽኢት እንስሳታት፡ ቀተልቲ ወሃዮታት ወይ ኮሮና ቫይረስ ትሕዝቶ
የብሉን።

እዚ ናይ J&J ክታበት ን18 ዓመትን ልዕሊኡን ዝዕድሚኦም በጽሕታት እዩ።
ነፍሰጾር ወይ ድማ እተጥብዊ እንተድኣ ኴንኪ፡ ከቢድ ዝኾነ ኣለርጂ/ቁጥዐ ዘለኪ፡ ታሪኽ ናይ ደም ምርጋእ ወይ መቃጠኒ ደም ትወስዲ
እንት ኴንኪ ምስ ሓኪምኪ ወይ ክሊኒክኪ ተዘራረቢ።

ጐድናዊ ሳዕቤናት
ብዙሓት ሰባት ድሕር ምኽታቦም ፍኹስ ዝበለ ጐድናዊ ሳዕቤን ኣለዎም። እዚ
ኣካላትካ እቲ ክገብሮ ዘለዎ ነገር ይገብር ከምዘሎ ምልክት እዩ፡ ኣንጻር እቲ
ሕማም ምክልኻል ምህናጽ። ዋላ’ኳ ጐድናዊ ሳዕቤናት ዘይብሉ እንተኾነ፡ እቲ
ክታበት ንክከላኸለልካ እዩ ዝሰርሕ ዘሎ።
• ልሙዳት ጐድናዊ ሳዕቤናት ከም ኣብቲ ዝተወጋእካሉ ቦታ ምቑሳል ወይ
ምቕያሕ፡ ሕማም ርእሲ፡ ድኻም ከምኡ’ውን/ወይ ትሑት ረስኒ ዝኣመሰለ
የጠቓልል።
• እዞም ምልክታት ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓጸርቲ መዓልታት እዮም ዝጠፍኡ።
እንተድኣ ዘይጠፊኦም፡ ንሓኪምካ ወይ ክሊኒክ ደውለሎም።

ሳሕቲ ዘጋጥም፡ ግን ከኣ ከቢድ ጸገማት

ናይ ቁጥዐ ግብረ መልሲ
ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም፡ እንተኾነ ግን ገለ ሰባት ንክታበት ኮቪድ-19 ከቢድ ዝኾነ ኣለርጅታት/ቁጥዐታት የጋጥሞም። ኩሉ ሰብ ድሕሪ ክታበት
ከቢድ ዝኾነ ቁጥዓዊ ግብረመልሲ ንኸይህሉ ንቑሩብ ግዜ ክጽበ ይሕተት እዩ። እዚ መጸበዪ ግዜ፡ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ንሕክምናዊ
ኣድህቦ ዝኸውን ግዜ ይፈጥር።

ደም ናይ ምርጋእ ጸገማት
ፈደራላውን ናይ ክፍለሃገር ሰበስልጣን ጥዕና ድሕሪ እቲ ናይ 10 መዓልቲ ምቊራጽ ኣብ ሚያዝያ 2021 ዝነበረ፡ ናይ Johnson & Johnson
(J&J) ክቕጸል መኺሮም ኣለው። እቲ ዝተገብረ ምቊራጽ፡ ክኢላታት ሕክምና ነቲ ድሕሪ ቁሩባት ሰባት ምኽታቦም ዝተሓበረ ሳሕቲ
ዘጋጥም ዓይነታት ናይ ደም ምርጋእ፡ ብዝበለጸ ነቲ ስግኣታት ንምርዳእ እዩ ተጌሩ።
እዚ ሓደገኛ ኩነት እዚ ሰራውር ደም ኣብ ሓንጎል፡ ከብዲ ወይ ኣእጋር ምስ ትሑት ዓቐን ፕላትለት(ዓይነት ወሃዮታት ንኣካላትካ ካብ
ምፍሳስ ደም ዝከላኸሉሉ) እዩ። ናይ ትሮምቦሳይቶፐኒያ ወይ TTS ምልክት ዘለዎ ትሮምቦሲስ እዩ ዝበሃል። እዚ ኩነታት ብጣዕሚ
ሓደገኛ እዩ፡ ክሳዕ ሞት ውን ከስዕብ ይኽእል እዩ፡ እንተኾነ ግን ዕዉት ኣፈዋውሳ መንገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ክንክን ሕክምና
ካብ ናይ ካልእ ምርጋእ ደም ዝተፈልየ እዩ።
TTS ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም። ክኢላታት 7 ካብ 1 ሚልዮን ኣብ ክሊ ዕድመ ካብ 18 ክሳዕ 49 ዘለዋ ዝተኸትባ ደቂ-ኣንስትዮ ነዚ ነገር
ከጋጥመን ይኽእል እዩ። 50ን ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኤን ደቂ-ኣንስትዮ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ኩሉ ዕድመ ዘለዉ ደቂ-ተባዕትዮ፡ እዚ ከቢድ
ዝኾነ ምትሕልላኽ፡ ዋላ’ኳ እንተኣጋጠመ ሳሕቲ እዩ ዘጋጥም።
ሕክምናውያን ክኢላታት TTS ኣብ ሕሙማት ዘጽንዑ ናይ Johnson & Johnson ክታበት ዝወስዱ፡ ንዝበዝሑ ሰባት ክታበት Johnson &
Johnson ምውሳድ ካብቲ ክመጽእ ዝኽእል ስግኣታት ከም ዝበልጽ ወሲኖም። ካብ ናይ ደም ምርጋእ ሓደጋ ወይ ብሕማም ኮቪድ-19
ምማት ዘሎ ስግኣት፡ ካብቲ ናይ ደም ምርጋእ ሓደጋን ሞትን ብሰንኪ እቲ ክታበት ዘሎ ስግኣት ኣጸቢቑ ይዓቢ።
ድሕሪ ምኽታብካ ንሰለስተ ሰሙን ዝኸውን ነዞም ዝያዳ ዝርኣዩ ምልክታት ተኸታተል፡
• ከቢድ ዝኾነ ሕማም ርእሲ ወይ ዘይገድፍ ሕማም ርእሲ
• ደብዛዝ ምርኣይ
• ናይ ኣፍልቢ ወይ ከቢድ ናይ ከብዲ ቃንዛ
• ሕበጥ እግሪ ወይ ቃንዛ
• ናይ ምስትንፋስ ጸገማት
• ቀሊል በሰላ ወይ ደቀቕቲ ናይ ደም ትንኳዓት ኣብ ትሕቲ ቆርበት ናይታ ዝተኸተብካላ
ዝኾነ ካብዞም ምልክታት እንተድኣ ኣማዕቢልካ፡ ብቑጽሪ 911 ደውል ወይ ናብ ክፍሊ ህጹጽ ረድኤት ኪድ። በቲ ልክዕ መንገዲ ምእንቲ
ክከናኸኑኻ፡ ናይ Johnson & Johnson ክታበት ትወስድ ከምዘለኻ ክትነግሮም ኣገዳሲ እዩ።

ምጽናሕ ኣብ ዝያዳ ድሕነት
ኮቪድ-19 ክሳዕ ሕጂ ኣብ ማሕበረኮማትና የስፋሕፍሕ ኣሎ ከምኡ’ውን ዝኾነ ክታበት 100% ምሉእ ብምሉእ ብቑዕ ኣይኮነን። ዋላ ድሕሪ
ምኽታብኩም፡ ኣእዳውኩም ምሕጻብ ቀጽሉ፡ ኣብ እኩብ ህዝቢ መሸፈኒ ገጽ ግበሩ፡ ርሕቀትኩም ሓልው፡ ከምኡ’ውን ምትእኽኻብኩም
ኣውሕድዎ ኣሕጽርዎን ወይ ድማ ምስ ካልኦት ዝተኸትቡ ሰባት ተኣከቡ።
ናይ ከባቢኻ ሓበሬታ ንምርካብ፡ ኣብ ናይ ካውንቲ መርበብ ሓበሬታ “COVID-19” ኢልኹም ፈትሹ።

