የ Johnson + Johnson ክትባት ላይ የተደረገ ግልጽ ውይይት
ጽሁፍ
[ከፍ ያለ ሙዚቃ]
[የማያገጽ ርዕስ] የ Johnson + Johnson ክትባት ላይ የተደረገ ግልጽ ውይይት
[ዶ/ር ናታን ቾሚሎ] ሰላም፣ እኔ ዶ/ር ናታን ቾሚሎ ነኝ፤ እንድሁም ከአድሪያና ጋልቫን ጋር እዚህ እገኛለው። እዚህ የምንገኘው ስለ
Johnson and Johnson የ COVID-19 ክትባት ለማውራት እና በአጠቃላይ ስለ COVID-19 ያሉንን ጥያቄዎች ለመመለስ ነው። እንዴት
ነሽ አድሪያና?
[አድሪያና ጋልቫን] ደህና ዶክተር። እድሉን ስላገኘው አመሰግናለው።
[ቾሚሎ] አዎ፣ ይህን ውይይት ስላደረግሽ አመሰግናለው። እና ስለ Johnson and Johnson ክትባት ማንኛውም ጥያቄ ካለሽ?
[ጋልቫን] መልካም፣ አዎ፣ የመጀመሪያው፣ መጀመሪያ የ Johnson and Johnson ክትባት መሰጠት በተጀመረበት ግዜ፣ ቁሞ ነበር። እና
ምን እንደተፈጠር ማወቅ እፍልጋለው።
[ቾሚሎ] አዎ። ሁሉም ክትባቶች ጋር፣ ደህንነታቸው በቅርበት እንክታተላለን። እና የተስተዋለው ነገር ምንድን ነው የደም መርጋት
ያጋጠማቸው የ Johnson and Johnson ክትባትን የሚወስዱ የተወሰኑ ሰዎች ነበሩ። እናም የቆመው ከክትባቱ ጋር የተያያዘ ከሆነ
ለመመልከት ነው፤ እንዲሁም መታከም እንዲቻል ሌሎች ዶክተሮች እና ነርሶች ስለዚህ ችግር ማወቃቸውን ለማረጋገጥ ነው። እናም
ምንድን ነው ያገኘነው የ Johnson and Johnson ክትባትን ሲወስዱ የደም መርጋት የማጋጠም ትንሽ እድል አለ። እድሜዎ ከ 50 በታች
ከሆነ እና ሴት ከሆኑ እድሉ በትንሹ ከፍ የሚል ይመስላል። ነገር ግን በአጠቃላይ፣ ይህ በጣም ትንሽ እድል ነው በእውነቱ ከሆነ፣ ራሱ
COVID-19 ካለብዎት፣ በዚህ የደም መርጋት የመያዝ እድልዎ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ከ COVID-19 እነዛን ለመጠበቅ የ Johnson and
Johnson ክትባትን አሁንም በጣም እንመክራለን። ስለ Johnson and Johnson ክትባት ከማህበረሰቡ እየሰማሽ የነበረው ምንድን ነው?
[ጋልቫን] መልካም፣ ከስጋቱ ውጪ፣ አንድ ዶዝ ብቻ ስለሆነ ሰዎች ክትባቱን መውደዳቸው መጠቀስ ያለበት አንድ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለ
ክትባቶቹ ሳስብ ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑ ማወቅ ለሁሉም ሰው ሁልጊዜ አስፈላጊ ነው። አሁን ላይ ክትባቶቹ ምን ያክል
ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው?
[ቾሚሎ] እነዚህ ክትባቶች ደህንነታቸው በጣም የተጠበቀ፣ በጣም ውጤታማ መሆናቸውን እናውቃለን። እናም ራሳችንን እና
ማህበረሰባችንን ከ COVID-19 ለመጠበቅ ይረዱናል። ስለዚህ የትኛውን እንደሚወስዱ ልዩ የሆኑ ምከረ ሀሳቦች የሉንም፤ ስለዚህ
የራስዎን ጥናት አድርገው፣ ጥያቄዎችን ጠይቀው ከዚያም አንዱን ለመከተብ ማቀድ ነዉ። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብለው የሚያስቡት፣
እርሱ ነው የሚመከረው። እናም፣ እኔ በጣም ጥሩ ነው ብዬ የማስበው፣ ሁሉም ማህበረሰቦች ለሁሉም ሶስት ክትባቶች ተደራሽነት
አላቸው። እንዲሁም፣ ሰዎች ይህንን ማወቃቸውን ማረጋገጥ እንፈልጋለን። እኔ ራሴ የ COVID-19 ክትባቴን ወስጃለው። አንቺስ የራስሽን
ወስደሻል?
[ጋልቫን] አዎ፣ ወስ ,ጃለው። በጣም ጥሩ የሰማኛል። ደህንነቱ የተጠበቀ ነው ብዬ አስባለው። ከጓደኞቼ ጋር እና ከወዳጆቼ ጋር መሆን
እችላለው።
[ቾሚሎ] እውነት ነው። እዉነት ነው። እናም ግቡ ምንም አይነት ክትባት ይሁን እሱን መውሰድ፣ የ COVID-19 ክትባትን መከተብ፣ ነው
ምክንያቱም ወደ መደበኛ ኑሮ እንድንመለስ ይረዳናል። ወደ ምንናፍቃቸው ወደ እነዚያ ጊዜያት መመለስ። በአል በማክበር፣ ከወዳጆች
ጋር በመሆን፣ ማህበረሰቡ ውስጥ በመሆን ማሳለፍ መቻል። ስለዚህ ማህበረሰባችን ይከተባል እንዲሁም የማህበረሰብ በሽታ የመከላከል
አቅም ይሰጠናል ብዬ ተስፋ አደርጋለው።
[ጋልቫን] ስለዚህ፣ ክትባቱ ምንም ይሁን ምን ፣ እዚህ ጋር አስፈላጊው ነገር ሰዎች ክትባት መውሰዳቸው ነው ብለን ማጠቃለል
እንችላለን።
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[ቾሚሎ] በሚገባ፣ በሚገባ። ምቾት እንዲሰማዎት መረጃ ለማግኘት የሚያስፈልገውን ያድርጉ። ስለዚህ ደህንነቱ የተጠበቀ ውሳኔ
መወሰን እና እርስዎን እና ቤተሰብዎን ለመከላከል እቅድ ማቀድ ይችላሉ። ነገር ግን በመጨረሻ ከዚህ ወረርሺኝ ለመውጣት፣ ክትባት
መወሰድ አለብን። ጥሩ፣ ለውይይቱ በጣም አመሰግናለው። ደስ የሚል ነበር።
[ጋልቫን] አመሰግናለው ዶክተር።
[ከፍ ያለ ሙዚቃ]
[የማያ ገጽ ጽሁፍ] ለበለጠ መረጃ፣ የሚከተለውን ይጎብኙ፦
CDC: የእርስዎ የ COVID-19 ክትባት www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/your-vaccination.html
MDH: ስለ COVID-19 ክትባት www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html
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