ስለ ኮቪድ-19 ክትባቶች በተመለከተ
አፈ ታሪኮችን ማረም
ብዙ ሰዎች ስለ አዲሶቹ የኮቪድ-19 ክትባቶች በተመለከተ ጥያቄዎችና ስጋቶች አሏቸው። ይህ የተለመደ ነገር
ነው። ይህ ሰነድ ስለ ኮቪድ-19 ክትባቶች የተመለከቱ ዝርዝሮችን ይሰጥዎታል።

የኮቪድ-19 ክትባቶችን በማዘጋጀት ረገድ ምንም የደህንነት ደረጃዎች አልተዘለሉም።
የኮቪድ-19 ክትባቶች እንደ ሌሎች ክትባቶች ሁሉ ተመሳሳይ የደህንነት ደረጃዎችና ጥናቶችን አልፈዋል። የህክምና ተመራማሪዎች
የአመታት ቀዳሚ የጥናት ልምድ ያላቸውና አብዛኞቹ ከፌደራል መንግስት የተውጣጡ በመሆናቸው ምክንያት ክትባቶቹን በፍጥነት
ለማዘጋጀት ችለዋል።

የኮቪድ-19 ክትባቶች በተፈቀደው የእድሜ ቡድኖች ውስጥ ላሉ ሁሉም ሰዎች ይሰራሉ።
ሁሉም የኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝና የሚሰሩ መሆናቸውን ለማረጋገጥ የተለያዩ የእድሜ ደረጃዎች፣ ዘርና የዘር ሀረጎች ባሏቸው
በአስር ሺዎች በሚቆጠሩ ሰዎች ላይ የህክምና ጥናት ተደርጎባቸዋል።

የኮቪድ-19 ክትባቶች DNAዎን አይቀይሩም።
የፋይዘር/Pfizer እና ሞደርና/Moderna የኮቪድ-19 ክትባቶች ውስጥ ያለው mRNA (messenger RNA) በፍጹም DNA
ወደሚሰራበት የሴሎች ማዕከል የማይገቡ በመሆኑ ምክንያት የአንድን ሰው የዘረመል ስሪት (DNA) መቀየር ወይም ማሻሻል
አይችሉም። mRNA ስራውን ከሰራ በኋላ በሰውነታችን ይወገዳል።

የጆንሰን ኤንድ ጆንሰን/ Johnson & Johnson የኮቪድ-19 ክትባት በውስጡ የሽል ቲሹ አይይዝም።
ክትባቱ የተሰራው አዴኖቫይረስ ተብሎ የሚጠራ ጉዳት አልባ ቀዝቃዛ ቫይረስ በመጠቀም ነው። ቀዝቃዛ ቫይረሱ በክትባቱ ሰሪ
ለአስርት አመታት በተሰበሰቡት የሽል ሴሎች ላይ ያድጋል። ብዙ የእምነት ተቋማት እና የባዮ ስነ ምግባር ተቋማት ሰዎች ሌሎች
ክትባቶች በማይገኙ ጊዜ ስነ ምግባርን በተከተለ መልኩ ይህን ክትባ ሊወስዱ እንደሚችሉ ይገልጻሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች ማይክሮ ቺፖችን አይዙም።
አዲሶቹ የኮቪድ-19 ክትባቶች ሰዎችን ለመከታተል ወይም ለመቆጣጠር አላማ ማይክሮ ቺፖችን አይዙም።

የኮቪድ-19 ክትባቶች የረጅም ጊዜ ማቆያዎች፣ እንቁላሎች ወይም የአሳማ ስጋ ውጤቶችን አይዙም።
የኮቪድ-19 ክትባቶች፡ ቅባት/ላስቲክ፣ የረጅም ጊዜ ማቆያዎች፣ወይም የአሳማ ስጋ ውጤቶች ወይም መቅኒን ጨምሮ የትኛውንም
የእንስሳት ተዋጽኦዎችን አይዙም። ክትባቶቹ በእንቁላል ውስጥ የማያድጉ ከመሆኑም በተጨማሪ የእንቁላል ተዋጽኦዎችን አይይዙም።

ነፍሰጡር ሴቶች ክትባቶቹን መውሰድ ይችላሉ።
አሁን ያለን ዳታ የኮቪድ-19 ክትባቶች ጽንሱ ላይ ተጽእኖ አይፈጥሩም ወይም የጽንስ መጨንገፍ አያስከትሉም። የትኛውንም
ነፍሰጡር የሆነ ሰው ከትባቱን መውሰድ ስለሚያስገኛቸው ጥቅሞች እና የክትባቱን ስጋቶች ለመረዳት ዶክተሩን እንዲያናግር
እናበረታታለን።

የኮቪድ-19 ክትባቶች መካንነት አያመጡም።
አንድ ቀን ልጅ የመውለድ ፍላጎት ካለዎት የኮቪድ-19 ክትባትን መውሰድ
ይችላሉ። የመውለድ ችግሮች የጎኒዮሽ ውጤት መሆናቸውን የሚያሳይ
ምንም ማስረጃ አልተገኘም።

በኮቪድ-19 ቢያዙም እንኳ ክትባቱን ይውሰዱ።
የሰውነት ኮቪድ-19 ን የመከላከል አቅም ለምን ያክል ጊዜ እንደሚቆይም ሆነ የመከላከል
አቅሙ በህመምዎ መጠን ላይ ተመስርቶ ስለመለያየቱ አናውቅም። በተጨማሪም
ልዩነቶች በኮቪድ-19 ተይዘው በነበሩ ሰዎች ላይ ምን ያክል ተጽእኖ እንደሚፈጥሩ
አናውቅም።

በክትባቱ ምክንያት በኮቪድ-19 ሊያዙ አይችሉም።
ክትባቶቹ በውስጣቸው የትኛውንም የኮቪድ-19 ቨይረስን አይዙም።

የክትባቶቹ የጎኒዮሽ ውጤቶች መጠነኛ ናቸው።
የጎኒዮሽ ውጤቶቹ በኮቪድ-19 በሽታ ከመያዝ አንጻር መጠነኛ ናቸው። ክትባቱ
በሚሰጥበት ወቅት ህመም፣ እብጠት ወይም መቅላት ያጋጥማል፣ ራስ ምታት፣ የህመም
ስሜት መሰማት፣ ድካም እና አነስተኛ ደረጃ ትኩሳት ማጋጠም ማለት ሰውነትዎ ለክትባቱ
ምላሽ እየሰጠ ነው ማለት ነው። ምንም የጎኒዮሽ ውጤቶች አለማጋጠም ምንም ማለት
አይደለም። እያንዳንዱ ሰው ለክትባቶቹ የተለያየ ምላሽ ይሰጣል።

ተጨማሪ
ለማወቅ
አሁንም ስለ ኮቪድ-19 ክትባቶች
እንደ የክትባቶቹ መከላከያ ለምን
ያክል ጊዜ እንደሚቆይ እና ክትባቱ
በኮቪድ-19 ስርጭት ላይ ምን
ተጽእኖ እንደሚፈጥር የመሳሰሉ
አንዳንድ ነገሮችን በማጥናት ላይ
ነን። ሆኖም እነዚህ ህይወት አድን
ክትባቶቹን ለማዘግየት ምክንያት
አይሆኑም። ኤክስፐርቶች
ክትባቶቹ እስከቀረቡ ድረስ
አስተማማኝነታቸውን
መቆጣጠራቸውን ይቀጥላሉ።

የኮቪድ-19 ክትባት የሚሰጠው በነጻ ነው።
የመድን ዋስትና ወይም የስደተኝነት ደረጃዎ ምንም ይሁን ምን ክፍያ አይከፍሉም።

ተመራጩ ክትባት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚቀርብልዎ ክትባት ነው።
ተመራጩ ክትባት አሁን የሚያገኙት ክትባት ነው። የትኛውም የሚቀርብልዎ ክትባት ተመራጭ ክትባት ነው። ሁሉም የኮቪድ-19
ክትባቶች ከባድ የኮቪድ-19 ህመምን ለመከላከል እጅግ ጥሩ ናቸው፤ ማለትም በኮቪድ-19 የታመመ ሰው ክትባቱን ከወሰደ በኋላ ወደ
ሆስፒታል የመሄድ እድሉ አነስተኛ ከመሆኑም በተጨማሪ በኮቪድ-19 የመሞት ዕድሉ እጅግ በጣም አነስተኛ ነው።
ስለ ኮቪድ-19 ክትባት ተጨማሪ መረጃ ከሚከተሉት ያግኙ
(www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine/basics.html)
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