
 

 

የኮቪድ-19 ክትባቶች  
ፋይዘር-ባዮንቴክ፣ ሞደርና፣ አስትራዜኒካ/ኮቪሽልድ እና ጃንሰን (ጆንሰንና ጆንሰን)   

ሴፕቴምበር 30, 2021 ተሻሻለ 

በኮቪድ-19 የመያዝ ስጋቶች  

ኮቪድ-19 በቫይረስ አማካኝነት የሚመጣ በዋነኝነት ሳንባን የሚያጠቃ ነው፡፡ በእድሜ የገፉ እና ከዚህ በፊት የጤና እክል ያለባቸው ህመሙ 

ሊፀናባቸው ይችላል፡፡ ወረርሽኙ ሳንባ፣ ልብ ወይም አዕምሮ ላይ ጉዳት ሊያስከትል ይችላል፡፡ ለረዥም ጊዜ የሚቆዩ የሕመም ምልክቶች እንደ 

ከፍተኛ ድካም፣ የትንፋሽ እጥረት፣ ትኩረት ለማድረግ መቸገር እና የጡንቻ ሕመም ናቸው፡፡ 

  

ኮቪድ-19 ወደ ተለያዩ አዳዲስ ዝርያዎች እየተቀየረ ይገኛል፡፡ አንዳንድ ዝርያዎች የበለጠ በቀላል መንገድ ሊዛመቱና ከፍተኛ 

ሕመም ሊያስከትሉ ይችላሉ፡፡ 

ክትባቱ እንዴት ነው የሚሰራው 

የኮቪድ-19 ክትባቶች ሰውነታችን የኮቪድ-19 በሽታን የሚከላከል ፀረ-ተህዋስያን እንዲያመርት መመርያ ይሰጣሉ፡፡ በካናዳ እንዲሰጡ 

የፀደቁ ሦስቱም ክትባቶች በሁለት ዶዞች መሰጠት አለባቸው፡፡ የጃንሰን (ጆንሰንና ጆንሰን) ክትባት ብቻ ነው በአንድ ዶዝ የሚያሰጠው፡፡ 

ክትባቱ ኮቪድ-19 የሚያስከትለውን ቫይረስ የያዘ ስላልሆነ በሽታውን አያስይዘንም፡፡   

የክትባቱ ጥቅሞች 

በካናዳ የፀደቁት የኮቪድ-19 ክትባቶች የሚሰጡት ከ 12 እስከ 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆናቸው ሰዎች ሲሆን ነፍሰ ጡሮች ወይም 

የሚያጠቡ እናቶች፣ አረጋውያን እና የጤና እክል ያለባቸው ሰዎችን ያካትታል፡፡ እነዚህ ክትባቶች ሰዎች ኮቪድ-19 እንዳይዛቸውና 

እንዳያስተላልፉ ይከላከላሉ፡፡ በተጨማሪ በኮቪድ-19 ምክንያት በፅኑ እንዳንታመም ይከላከላሉ፡፡ ክትባቱ እንዲከላከልልን ከተከተብን በኋላ 

ሁለት ሳምንት ይወስዳል፡፡ በሁለት ዶዞች የሚሰጡ ክትባቶች ሙሉ በሙሉ መከላከል የሚችሉት ሁለተኛው ዶዝ ከተወሰደ በኋላ በ1-2 

ሳምንታት ውስጥ ነው፡፡  

  

ሁሉም ክትባቶች የልብና ሳንባ እክል፣ የስኳር በሽታ ወይም ከፍተኛ የደም ግፊት የመሳሰሉ የጤና ችግር ላለባቸው ሰዎች ጉዳት 

አያደርሱባቸውም፡፡ ክትባቱ ኦውቶኢሚዩን የጤና ችግር ላለባቸው ወይም በበሽታ ወይም ሕክም ምክንያት የሰውንት በሽታ መከላከል 

አቅማቸው ለተዳከመባቸው ሰዎችም አደጋ አያደርስባቸውም፣ ሆኖም እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ሰዎች ላይ ክትባቱ በደንብ ላይሰራ 

ይችላል፡፡  

 

ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ በኮቪድ-19 የመያዝ እድልዎ በጣም ትንሽ ነው፡፡ የበለጠ ብዙ ሰዎች እስኪከተቡ ድረስ የሕብረተሰብ ጤና የሚሰጠውን 

መመርያ መከተል ጠቃሚ ነው፡፡ በዚህ ግዜ ክትባቱ ቫይረሱን እየተከላከለ ለምን ያህል ግዜ እንደሚቆይ መረጃ የለም፡፡ ለወደፊት የመከላከል 

አቅምዎን ከፍ የሚያርግ ዶዝ ሊታዘዝልዎት ይችላል፡፡ 

ክትባቱን ለማዘጋጀት የሚውሉ ንጥረ ነገሮች እና አለርጂዎች 

ክትባቶቹ በውስጣቸው የሊፒድስ (ስብ)፣ ጨው፣ ስኳር እና ባፈርስ ይዞታ አላቸው፡፡ ክትባቱ እንቁላል፣ ጀላቲን (ፖርክ)፣ ግሉተን፣ ላቴክስ፣ 

ማቆያዎች፣ አንቲባዮቲክ ወይም አሉሚነም ይዘት የላቸውም፡፡ የኮቪድ-19 ክትባቶች አለርጂ የማስከተል እድላቸው እጅግ አነስተኛ ነው፡፡ 

የምግብ፣ መድኃኒት ወይም የአካባቢ አለርጂ ቢኖርባችሁም ክትባቶቹ ጉዳት የላቸውም፡፡ የፖሊቲሊን ግላኮል፣ ትሮመሜታማይን ወይም 

ፖሊሶርቤት ከባድ አለርጂ ካለብዎ መጀመርያ ሓኪምዎን ያነጋግሩ፡፡ 

 

ጠንከር ያሉ የአለርጂክ መቆጣቶች (አናፊላሲስ) እምብዛም አያጋጥሙም፡፡ የአለርጂክ ምላሾቹ በህክምና ሊረዱ የሚችሉና በብዛትም ጊዜያዊ 

ናቸው፡፡ ምናልባትም የመተንፈስ ችግር ወይም የቆዳ ላይ ሽፍታ አሊያም በፊትዎ ወይም በጉሮሮዎት ላይ እብጠት ካለ የህክምና ክትትል 

ያድርጉ፡፡  

https://www.toronto.ca/wp-content/uploads/2020/02/8d59-Fact-Sheet_Novel-Coronavirus.pdf
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የኮቪድ-19 ክትባቶች ፋይዘር-ባዮንቴክ፣ ሞደርና፣ አስትራዜኒካ/ኮቪሽልድ እና ጃንሰን  

የጎንዮሽ ጉዳቶች እና ስጋቶች 

20 በመቶ የሚሆኑ የጎንዮሽ ጉዳት ይኖራቸዋል፡፡ አብዛኞቹ ከቀላል እስከ መካከለኛ ሲሆኑ በአብዛኛው ከአንድ እስከ ሦስት ቀናት ይቆያሉ፡፡ የጎንዮሽ 

ጉዳቶች በአብዛኛው ክትባቱ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርአቱን ለማነቃቃት እየሰራ ነው ማለት ነው፡፡ 

  

ዋነኞቹ የጎኖዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉት ናቸው፦ 

 የተወጉበት አካባቢ መቅላት፣ የህመም ስሜት፣ ማሳከክ ወይም እብጠት 

 ትኩሳት 

 ራስ ምታት 

 የድካም ስሜት 

 የጡንቻ ህመም 

 የመገጣጠሚያ ህመም 

 ብርድ ብርድ ማለት 

 ማቅለሽለሽ እና/ወይም ማስታወክ 

ማዮካርዳይቲስ እና ፐሪካርዳይቲስ፡ 

 ማዮካርዳይቲስ እና ፕሪካርዳይቲስ በልብ የተለያዩ ክፍሎች ላይ የሚከሰት የብግነት አይነት ነው፡፡ የካናዳ ሕብብተሰብ ጤና 

ኤጀንሲ በወጣቶችና አዋቂዎች ላይ ክትባቱን ተከትሎ መከሰታቸውን የሚያመለክቱ ጥቂት ሪፖርቶችን ክትትል እያደረገባቸው 

ይገኛል፡፡  አብዛኞቹ የተከሰቱ ህመሞች ቀላል ሲሆኑ በመድኃኒት እና እረፍት የታከሙ ናቸው፡፡ 

 ከክትባት በኋላ የደረት ህመም፣ የትንፋሽ እጥረት ወይም ፈጣን የልብ ምት ካጋጠምዎ ይሕክምና ያግኙ፡፡ 

 ጥቅሞቹ ከስጋቶቹ የላቁ ስለሆኑ መከተብ ይመከራ፡፡ 

  

ከቫይራል ቬክተር ክትባቶች (አስትራዜኒካ፣ ቾቪሽልድ፣ ጃንሰን) በኋላ የሚያጋጥሙ እጅግ ያልተለመዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች: 

ያልተለመደ የደም መርጋት ከቫይራል ቬክተር ክትባቶች ጋር ትስስር እንዳላቸው ይታሰባል፡፡   

 

 ከተከተቡ በኋላ በ 4 እስከ 28 ቀናት ውስጥ ለመተንፈስ መመቸገር፣ የደረት ሕመም ወይም የእግር ማበጥ፤ አዲስ ወይ የተባባሰ 

የሆድ (ጨጓራ) ሕመም፤ ከባድ ወይም የሚባባስ ራስ ምታት ወይም የእይታ መቀነስ፤ ወይም የቆዳ መበለዝ ወይም እብጠት 

(ከተከተቡበት ቦታ ውጭ) ካጋጠምዎ ሕክምና ያግኙ: 

ከክትባቱ በኋላ ሰውነትዎ ከተቆጣ ወይም መቆጣቱ ከ 3 ቀናት በኋላ ካልጠፋ ለጤና እንክብካቤ አቅራቢው ያሳውቁ፡፡ የማህበረሰብ ጤና 

የሚመጡ የጎንዬሽ ጉዳቶችን የሚመዘግብ ሲሆን ይህም ክትባቱ አስተማማኝ እንዲሆን ለማድረግ የሚያግዝ ነው፡፡   

ክትባቱን ያዘግዩት 

 ትኩሳት ወይም የኮቪድ-19 የሕመም ምልክቶች ካለብዎ ከመከተብዎ በፊት እስኪሻልዎ ድረስ ይጠብቁ፡፡  

 ኮቪድ-19 ካለበት ሰው ጋር የቅርብ ንክኪ ስለነበርዎ ራስዎን እንዲያገሉ ተመክረው ከነበረ፣ እባክዎ ቀጠሮዎ ራስዎን የሚያገሉበት ግዜ ካበቃ 

በኋላ እንዲሆን ያድርጉ፡፡ 

የጤና እንክብካቤ አቅራቢን ያማክሩ 

የሚከተሉት እውነት ከሆኑ ክትባቱን ከመውሰድዎ በፊት መጀመርያ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ ወይም የአለርጂ ባለሙያን ያናግሩ: 

 የሰውነት መከላከል አቅምዎን የሚያዳክም መድኃኒት እየወሰዱ ከሆነ - ከሚወስዱት መድኃኒት አንፃር ክትባቱን የሚወስዱበት ጊዜ ለመወሰን 

ይፈልጉ ይሆናል 

 የመጀመሪያውን የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከአራት ሰአት በኋላ የአለርጂክ ምላሽ ካጋጠምዎ 

 ለማንኛውም የክትባት ግብኣቶች ከባድ አለርጂ ካለብዎ፡፡ 

 



ራስዎን እና ሌሎችን መጠበቅዎ ይቀጥሉ 

አብዛኛው ህዝብ እስኪከተብ ድረስ፣ የማህበረሰብ ጤና መመሪያዎችን ለምሳሌ አካላዊ ርቀት፣ የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ጭምብል ማድረግ፣ 

እንዲሁም ምናልባትም ታማሚ ከሆኑ በቤት መቆየትን ተግባራዊ ማድረግን መቀጠል ጠቃሚ ነው፡፡  

ለበለጠ መረጃ፡ የጤና እንክብካቤ አቅራቢዎን ያናግሩ ወይም toronto.ca/COVID19 ይጎብኙ፡፡  

ግብኣት: National Advisory Committee on Immunization. Recommendations on the use of COVID-19 Vaccines.  

http://www.toronto.ca/covid19
https://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-on-immunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html



