
ዋና ስለ ኮቪድ-19 ክትባት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች
ክትባቶች አማካይ የህይወት ዘመን ተስፋን በከፍተኛ ደረጃ ያራዘሙብቸኛ ሳይንሳዊ ግኝት ናቸው።

ይህንን ወረርሽኝ ለማስቆም እና ወደ ተለመደው ህይወታችን ለመመለስ ክትባት ብቸኛውመንገድ ነው።
በመከተብ እራስዎን፣ የሚወዷቸውን ሰዎች እና ህብረተሰብዎን ይጠብቁ።

መከተብ ያለብኝ ለምንድን ነው?

የብዙሀን በሽታ የመከላከል አቅምምንድን ነው፥
አስፈላጊነቱ ምን ላይ ነው?

የኮቪድ-19 በሽታ በማንኛውም እድሜ ላይ በሚገኙ ታማሚ እና

ጤናማ ሰዎች ላይሞትን ሊያስከትል ይችላል።

አንድ ሰው በኮቪድ-19 ለሞት ባይዳረግ እንኳን የማስታወስ
ችሎታማጣትን፣ ከፍተኛ ድካምን፣ ሊገለጽ የማይችል የመተንፈስ

ችግሮችን እንዲሁም በሳምባ እና ልብ ላይ የሚደርስ ጉዳትን

ጨምሮ የረጅም ጊዜውስብስብ ችግሮች ሊኖሩበት ይችላል።

ከዚህ በኋላ በበሽታው ባይያዙም፣ ወደ ስራም ሆነ ወደመደበኛ

ህይወታቸውመመለስ የማይችሉ በርካታ የኮቪድ-19 
ታማሚዎችን ለመርዳት ክሊኒኮች ከወዲሁ ተቋቁመዋል።

በቂ ቁጥር ያላቸው ሰዎች የመከላከል አቅምን ካዳበሩ፣ የቫይረሱ

የመዛመት እድል አነስተኛ ነው። የብዙሀን በሽታ የመከላከል

አቅምን ለማሳካት፣ ከዚያምወደ ቀን ተቀን ህይወታችን

ለመመለስ፣ የንግድ ተቋማቶችንመልሶ ለመክፈት እና

የምንወዳቸውን ሰዎች ለማቀፍ እና ለማየት፣ የህዝቡን 70-80% 
መከተብ አለብን።

ክትባቱን ከተከተብኩ በኋላ በሽታውን ለመቋቋም
ምን ይህል ጊዜ ይወስዳል?

ከክትባት በኋላ ሰውነታችን በሽታውን የመከላከል አቅሙን

ለማዳበር ሁለተኛው ክትባት ከተወሰደ በኋላ 2 ሳምንት
ይወስዳል። አንድ ሰው ልክ ከመከተቡ በፊት ወይም በኋላ

በቫይረሱ ሊያዝ እና ሊታመምይችላል፣ ምክንያቱም ክትባቱ

ለመከላከል በቂ ጊዜ ስላላገኘ።

ክትባቱ የሚሰራው እንዴት ነው?
ለኮቪድ-19 ከተጋለጥን፥፣ ክትባቱ ለሰውነታችን በሽታ የመከላከያ
ስርአት ቫይረሱን እንዴት እንደሚዎጋ እና እኛን እንዴት ከህመም

እንደሚጠብቅ ያስተምረዋል። ክትባቱ በኮቪድ-19 ሊያሲዝዎት
አይችልም።

ከክትባት በኋላምጭምብልማድረግ እና ርቀትን
መጠበቅ አለብኝ?

አዎ። አብዛኛው ሰዎች ተከትበዋል ድረስ የህብረተሰብጤና

መመሪያዎችንመተግበር አስፈላጊ ነው።

ክትባቱ አተጣድፏልን?
ምንም አይነት ደረጃዎች አልተዘለሉም፣ እንዲሁምሁሉንም

የደህንነት መመሪያዎች የተከተሉ ናቸው። ክትባቶች በፍጥነት

ሊሰሩ የቻሉት በቴክኖሎጂያዊ እድገቶች እና ህክምና ነክ ያልሆኑ

የፍቃድ አሰጣጥ ክፍሎችን (የቢሮክራሲ ሂደቶችን እና ፈጣን
የፍቃድ አሰጣጥን) በፍጥነትማለፍ በመቻሉ ነው።

የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
በኮቪድ-19 ክትባትምክንያት የሚመጡ የጎንዮሽ ጉዳቶች

ሊኖሩ ይችላሉ፣ ነገር ግን መጠነኛ እና በጥቂት ቀናትውስጥ

የሚጠፉ ናቸው። የተለመዱት የጎንዮሽ ጉዳቶች የጡንቻ

ህመም፣ የራስ ምታት እና ትኩሳት/ብርድ ብርድ ማለት
ናቸው።

ከክትባት በኋላማንኛውም ሊከሰት የሚችል የሰውነት

አለርጂ ችግርን በተመለከተ ክትትል ይደረግልዎታል።

ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ ነው?
ክትባት ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። በዚህ በሽታ ከመያዝ እና

በረጅም ጊዜ የጎንዮሽ ጉዳቶች ከመሰቃየት ክትባቱን

መውሰድ በጣም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። በሚሊዮን

የሚቆጠሩ ካናዳውያን አስቀድመው ክትባት የወሰዱ ሲሆን

ክትባቶቹም ደህንነታቸው የተጠበቀ ሆነው ተገኝተዋል።

ክትባቱ የእርስዎን DNA ሊለውጥ አይችልም።

ከፍተኛ የአለርጂ ህመሞችታሪክ፣ የተዳከመ በሽታን

የመከላከል ስርአት ወይም እርግዝና ካለዎት፣ ከመከተብዎ

በፊት ሐኪምዎን ያማክሩ።

ከዚህ በፊት በኮቪድ-19 ተይዘው የነበረ ቢሆንም፣ በሽታውን

የመቋቋም አቅሞ ለምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ አይታወቅም።

ኮቪድ-19 እንደገና ሊይዝዎት ይችላል። ቢሆንም እራስዎን እና

ሌሎችን ለመጠበቅ አሁንምመከተብይኖርብዎታል።

አስቀድሞ በኮቪድ-19 ተይዤ ነበር ። አሁንም
ክትባትመውሰድ አለብኝ?

19toZeroን ለመደገፍ ተጨማሪመረጃ ካስፈለግዎ፣ እባክዎ ይገናኙ፦ info@19tozero.caን ያግኙ።
ስለ ክትባቱ ጊዜውን የጠበቀመረጃ canada.ca/covidvaccineንይጎብኙ።
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