ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ተዋሂቡካ ነይሩ። ሕጂ እንታይ ኣሎ፧
112921 ትግርኛ

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምውሳድ ንገዛእ ርእስኹምንን ንኻልኦትን ንምክልኻል ኣገዳሲ ስጉምቲ እዩ። ሕጂ ክታበት ምስ ተኸተብኩም፡
እንታይ ክትፈልጡ ኣለኩም፧

እቲ ክታበት ንኽከላኸለልኩም እንታይ ይገብር
ኩሎም ክታበታት ናይ ኮቪድ-19 ንኣካላትኩም ከመይ ጌሩ ነቲ ንኮሮና ቫይረስ ዘምጽእ ኮቪድ-19 ከምዘለልዮን ከምዝቃለስን
ይምህሮ።
ክኢላታት ሕክምና፡ እቲ ክታበት ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ከም ዝከላኸለልካ ይመሃሩ ኣለዉ። እቶም ዝተኸትቡ ሰባት ዋላ’ውን ሕማም
ከይተሰመዖም ነቲ ቫይረስ ከመሓላልፍዎ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ገና ንሳቶም የጽንዑ እዮም ዘለው። ብዙሓት ሰባት እናተኸትቡ ዝያዳ
ክፈልጡ እዮም።

ንስኹም ክልተ ዶዛት ናይ ክታበታት ፒፋይዘርን መደርናን የድልየኩም
ነቲ ካልኣይ ዶዝ ልክዕ ከምቲ ቀዳማይ ዓይነት ክትወስድዎ ኣለኩም።
እቲ ኣብ መንጎ ቀዳማይን ካልኣይን ክታበታት ዘሎ ናይ ግዜ ፍልልይ፡ ኣየናይ ክታበት ትወስድ
ኣለኻ’ዩ ዝውስኖ፡
• ነቲ ፒፋይዘር ባዮንተክ- ካልኣይ ዶዝ ብውሑዱ 3 ሰሙናት (ወይ 21 መዓልትታት) ድሕሪቲ
ቀዳማይ
• ንመደርና- ካልኣይ ዶዝ ብውሑዱ 1 ወርሒ (ወይ 28 መዓልትታት) ድሕሪቲ ቀዳማይ
እቲ ካልኣይ ክታበት ብዝተኻእለ መጠን ኣብቲ ከባቢ’ቲ ዝተባህለ ግዜ ውሰድዎ። እንተድኣ እቲ
ካልኣይ ዶዝ ድሕሪ’ቲ ዝተባህለኩም ግዜ ወሲድኩሞ፡ ጸገም የብሉን። ጥራይ ኣብ ዝተኻእለኩም
ውሰድዎ። ንዓኹም ከም ብሓድሽ ምጅማር ኣየድልየኩምን።
እቲ ካልኣይ ዶዝ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ፡ ናትኩም ምክልኻል ኣንጻር ኮቪድ-19 የዕብን
ከምኡድማ ድሕሪ እቲ ናትኩም ካልኣይ ዶዝ ክሳብ ክልተ ሰሙን ምሉእ ክታበት ከምዝወሰድኩም ኣይትሕሰቡን ኢኹም።

ሓንቲ ዶዝ ክታበት ጆንሶን & ጆንሶን ጥራይ እዩ ዘድልየኩም
ኣካላትኩም ክልተ ሰሙን ድሕሪ ሓንቲ ዶዝ ናይ ክታበት ጆንሶን & ጆንሶን ክከላኸለልኩም ድሉው ክኸውን እዩ።

ናይ ሓጺር ግዜ ጎናዊ ሳዕቤናት
ብዙሓት ሰባት ድሕሪ ክታበት ኮቪድ-19 ምውሳዶም ጎናዊ ሳዕቤናት ኣለዎም። እቶም ጎናዊ ሳዕቤናት ኮቪድ-19 ኣይኮኑን።
እዞም ክታበታት ሂወት ዘለዎ ቫይረስ ኣይሕዙን ከምኡ ድማ ነቲ ሕማም ከምጽእልኩም ኣይክእሉን እዮም።
ናይ ክታበት ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ ኣካላትኩም ክገብሮ ዘለዎ ይገብር ከምዘሎ ምልክታት እዮም። ኣንጻር እቲ ቫይረስ ምክልኻል
እዩ ዝሃንጽ ዘሎ። ገለ ሰባት ጎናዊ ሳዕቤን የብሎምን፡ ኮይኑ ግን እቲ ክታበት ኣብ ውሽጢ ኣካላቶም ምክልኻል እዩ ዝሃንጽ ዘሎ።

እቶም ልሙዳት ጎናዊ ሳዕቤናት ድማ ነዚኦም ከጠቓልሉ ይኽእሉ:
• ከም ምቑሳል ወይ ምቕያሕ ኣብቲ ክታበት ዝወሰድክምሉ ክፍሊ		

• ሕማም ርእሲ

• ድኻም								

• ረስኒ

ጐድናዊ ሳዕቤናት፡ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ባዕሎ ምእዮ ምዝጠፍኡ። እንተዘይጠፊኦም፡ ንሓኪምኩም ወይ
ክሊኒክ ደውል። ሓኪም እንተዘይብልኩም፡ ሓገዝ ክትረኽቡ ብቑጽሪ 211 ደውሉ።
ዋላ’ውን ድሕርቲ ቀዳማይ ጎናዊ ሳዕቤናት ይሃልኹም፡ ካልኣይ ዶዝ ናይ ፒፋይዘር ወይ ሞደርና ውሰዱ- እዚ ግን እቲ ወሃቢ ክታበት
ወይ ድማ ሓኪምኩም ኣይትውሰዱ እንተዘዪልኩም እዩ። ኣብ ብዙሓት ሰባት፡ እቶም ጎናዊ ሳዕቤናት ድሕሪ እቲ ካልኣይ ዶዝ ዝያዳ
ይራኣዩ። ዋላ’ኳ ገለ ጎናዊ ሳዕቤናት ዋዛ እንተዘይኮኑ፡ ብዙሕ ኣይጸንሑን እዮም ከምኡ ድማ ካብ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ግቡኣት
እዮም።

ምሕካም ጎናዊ ሳዕቤናት
ኣብ’ቲ ዝተወጋእኹሙሉ ኣካል ቃንዛን ዘይምቹኡነትን ንምጉዳል፡ ጽሩይ፡ ዝሑል፡ ጥሉል ናይ መሕጸቢ ጨርቂ ተጠቐሙ። ዘቐንዙ
እንተኾይኑ ኢድኩም ተጠቐሙ ወይ ኣንቀሳቕስዎ።
ካብ ዘይምቹኡነት ረስኒ ንምጒዳል፡ ብዙሕ ፈሳሲ ስተዩ። ፎኪስ ክዳን ተኸደኑ።

ኣብ ልዕሊ ጣውላ ዘሎ መድሃኒት
ቅድሚ ቆጸራኹም ረስኒ ዘህድኡ መድሃኒታት ኣይትውሰዱ። ጎናዊ ሳዕቤናት ንምፍዋስ እንተደሊኹም ክትርእይዎ ምእንቲ ጽንሑ።
ኣብ ጣውላ ዘለው መድሃኒታት፡ ከም እቡፍሮን/ኣድቪል (ibuprofen /Advil), ኣሰታሚኖፈን/ተሊኖል (acetaminophen /
Tylenol)፡ ኣስስፕሪን/aspirin፡ ወይ ኣንቲስታሚናት/antihistamines፡ እንተድኣ ቃንዛን ዘይምቹኡነትን ኣለኩም ኮይኑ ድሕሪ
ምኽታብኩም ክትወስድዎም ትኽእሉ ኢኹም። ብልሙድ ነዞም መድሃኒታት ካብ ምውሳድ ዝኽልክል ሕክምናዊ ምኽንያታት
እንተዘይብልኩም ጥራይ ነዞም መድሃኒታት ውሰድዎም። ሕቶታት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ፡ ንሓኪምኩም ወይ ንክሊኒክ ኣዘራርቡ።
ነፍሰጾራት ልዑል ረስኒ እንተድኣ ጌሩለን ኣብ ዝለዓለ ሓደጋ ክህልዋ ይኽእላ እየን፡ ስለዚ ድማ ነቲ ረስኒ ንምፍዋስ ታይሊኖል
ክጥቀማ ኣለወን። ሕቶታት እንተድኣ ኣለኩም ኮይኑ፡ ንሓኪምኩም ወይ ንክሊኒክ ኣዘራርቡ።

ሳሕቲ፡ ግን ከኣ ከቢድ ጸገማት
ሳሕቲ ዝርአ እዩ፡ ግን ገለ ሰባት ብርቱዕ ኣለርጂያዊ ግብረ መልሲ
ወይ ቁጥዐ ኣብ ውሽጢ 15 ክሳብ 30 ደቓይቕ ድሕሪ’ቲ ክታበቶም
ኣጋጢምዎም’ዩ። ኩሎም እዞም ሰባት ሽዑ ንሽዑ ሕክምናዊ ሓገዝ
ረኺቦም እዮም። ብርቱዕ ኣለርጅያዊ ግብረ መልሲ ወይ ቁጥዐ
ነይሩኩም እንተኾይኑ፡ ቅድሚ’ቲ ካልኣይ ዶዝ ምውሳድኩም ምስ
ሓኪምኩም ተዘራረቡ።
ጆንሶንን & ጆንሶንን ክታበት ምስ ኣዝዩ ሳሕቲ ግን ከኣ ከቢድ ናይ ደም
ምርጋእ ምዝንባዕ ክተሓሓዝ ይኽእል እዩ። ድሕሪ ዝያዳ መጽናዕቲ፡ ናይ
ሃገርን ናይ ስተይትን ሰብ መዚን ጆንሶንን & ጆንሶንን ክታበት ምጥቃም
ውሑስ ሙዃኑ ተሰማሚዖም።

ንገዛእ ርእስኹም ተኸላኸሉ፡ ንካልኦት ተኸላኸሉ
• ድሕሪ ምሉእ ክታበት ምውሳድኩም ናይ ገዛእ ርእስኹም ዝለዓለ
ምክልኻል ንምህናጽ ክልተ ሰሙን ይወስድ።

• ገለ ሰባት ብሰንኪ ጥዕናዊ ኩነታትን ኣለርጂያ ወይ ቁጥዐን
ነቲ ክታበት ፈጺሞም ክወስድዎ ኣይክእሉን እዮም።

• ኩሉ ነዚ ክታበት ክወስድ ዝደሊ ሰብ ክረክብ ቅድሚ ምኽኣሉ፡
ገለ ግዜ ክወስድ እዩ።

• እዞም ዘለው ክታበታት ኣንጻር ሓደስቲ ምልውዋጥ
ናይ’ዚ ቫይረሳት ክሳብ ክንደይ ጹቡቕ ከምዝከላኸሉልና
ኣይንፈልጥን ኢና።

• ገለ ሰባት ኣብዚ እዋን፡ ክታበት ክረኽቡ ኣይክእሉን እዮም።
ኣብዚ ሕጂ እዋን፡ ንትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህጻናት
ዝወሃብ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት የለን።

ከም ማሕበረሰብ መጠን ምክልኻልና እኳ እንተሃነጽና፡ ነቶም ነዚ ሕማም ኣዝዮም ተነቐፍቲ ኣባላት ስድራቤትናን ፈተውትናን
ጐረባብትናን ኽንከናኸኖም ኣሎና።
• ኣብ ከባቢ ካልኦት ክትከውን ከለኻ መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ግበር
• ኣእዳውካ ቀጻሊ ተሓጸብ ወይ ናይ ኢድ መጽረይ ተጠቐም
• ርሕቀትካ ሓሉ (ኣብ ሞንጎኻን ካልኦትን ዘሎ ርሕቀት 6 ጫማ ይኹን)

• ምትእኽኻብኩም ኣብ ውሑዳት ሰባት፡ ንሓጺር ግዜ
ከምኡ’ውን ተተኻኢሉ ኣብ ክፉት ኣየር (ካብ ገዛ ወጻኢ)
ግበርዎ።
• እንተሓሚምኩም ኣብ ገዛኹም ጽንሑ፡ ብዛዕባ ናይ ኮቪድ19 መርመራ ድማ ንሓኪምኩም ኣዘራርብዎ ።

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

