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ሁለተኛውን ዙር የCOVID-19 ክትባትን መከተብ የሚያስገኘው 
ጥቅምን በተመለከተ ጽሁፍ  
[አዝናኝ  ሙዚቃ]  

[Kris Ehresmann] ጤና ይስጥልኝ፣ Kris Ehresmann እባላለሁ። በሚኔሶታ የጤና መምሪያ የተላላፊ በሽታዎች ዳይሬክተር ነኝ። በዛሬው እለትም ሁለተኛው ዙር 
የCOVID-19 ክትባትን መከተብ ስለሚሰጠው ጥቅም ላይ ከእናንተ ጋር መወያየት እፈልጋለሁ። 

ካሉት የCOVID-19 ክትባቶች ውስጥ አንዳንዶቹ ሁለት ጊዜ መከተብ ግዴታ ይሆናል። ክትባትዎን የሚከትብዎ ሰው ሁለተኛው ዙር ክትባት እንደሚያስፈልግዎና 
እንደማያስፈልግዎ ለይቶ ያሳውቅዎታል። እናም ሁለተኛ ዙር ክትባት መከተብ ግዴታዎ ከሆነ ይህ መልዕክት ለእርስዎ ነው የተላለፈው። 

ሁሉም ያሉት የ COVID-19 ክትባቶች ደህንነታቸው የተጠበቀና ፈዋሽ በመሆናቸው የትኛውም አይነት ክትባት ቢቀርብልዎ መከተብ አለብዎት። ሁለት ዙር ክትባት 
ላላቸው የCOVID-19 የክትባት አይነቶችን በተመለከተ የ COVID-19 በሽታን በእጅጉ ለመከላከል ይቻል ዘንድ ክትባቱን ሁለቱን ዙር መከተብዎ በጣም ጠቃሚ ነው። 
ያስታውሱ ሁለቱም ዙር ክትባቶች የአንድ አይነት ምርት መሆን አለባቸው። በሚወስዱት ሁለቱ ዙር ክትባቶች ላይ በመመርኮዝ አንዱን ዙር ክትባት ከተከተባችሁ በኋላ 
ከሶስት እስከ አራት ሳምንታት ልዩነት ሁለተኛውን ክትባት ይከተባሉ። 

የመጀመሪያውን ዙር ክትባት ካገኙ በኋላ ሁለተኛውን ዙር ክትባት ለመከተብ ቀጠሮ ማስያዝ አለብዎት። ለማስታወስ እንዲረዳዎት በቀን መቁጠሪያ ማስታወሻዎ ላይ 
ቀጠሮውን መጻፍ ወይም በስልክዎ ውስጥ መዝግበው መያዝ ጥሩ ሃሳብ ነው። 

አንድ ሰው በተባለው ትክክለኛ ጊዜና ቀጠሮ ሁለተኛውን ክትባት መከተብ የማይችልበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። ይሄ ችግር የለውም! በተቻለዎት መጠን በአስቸኳይ 
ሁለተኛውን ዙር ክትባት እንዲከተቡ ሁለተኛ ቀጠሮ እንዲይዙ እናበረታታዎታለን። ክትባቱን እንደ አዲስ ከእንደገና መጀመር አይጠበቅብዎትም። 

በሁለት ጊዜ ክትባት የሚሰጡትን ምርቶች በአንድ ጊዜ ክትባት በማምረት ክትባትን መከተብ በጥሩ ሁኔታ ስለመከላከሉ ተስፋ ሰጪ ዜና ቢኖርም አሁንም ገና ብዙ 
የምንማረው ነገር አለ። FDA አሁንም ሁለቱን ክትባት በሁለት ዙር መከተብ እንዳለብን እየመከረ ሲሆን የ COVID-19 ክትባትን በሁለት ዙር መከተብ በሽታውን እጅጉን 
ለመከላከል የሚያስችልዎት ስለመሆኑ ማስተማመኛ ነው።  

ክትባቱን ስለተከተቡ እናመሰግናለን። እያንዳንዱ ሰው ክትባቱን በተከተበ ቁጥር COVID ን ለማሸነፍ አንድ እርም ወደፊት እንድንሄድ ያደርገናል።  

[አዝናኝ ሙዚቃ]  
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