
ስለኮቪድ-19 (Covid-19) ክትባት ማወቅ ያለብዎት ሁሉ ነገር፡

የበጎነት 
ሀይል

ፈጣን መረጃዎች፡

ክትባቶች ህይወትን 
ያድናሉ፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች
ጥብቅ የደህንነት 
መስፈርቶችን ያሟሉ 
ናቸው፡፡

ክትባቶች አጠቃላይ 
ማህበረሰብዎን 
ይከላከላሉ፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች
በወሊድ ላይ ተፅዕኖ 
ሰለማድረጋቸው 
ምንም መረጃ የለም፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች
ከጀርባቸው ከፍተኛ 
አለማቀፋዊ ተፅዕኖ 
አላቸው፡፡

በኮቪድ-19 ክትባቶች
ንጥረ ነገር ዝርዝር 
ውስጥ የትኛውም 
የእንሰሳት ተዋፅኦዎች፣ 
ወይም እንቁላል 
የለባቸውም፡፡

ክትባቶች የሚኖሩት እርስዎን፣ 
የሚወዱዋቸውን እና በዙሪያዎት 
የሚገኙትን ሰዎች ለመከላከል ነው፡፡

Amharic



ስለኮቪድ-19 (Covid-19) ክትባት ማወቅ ያለብዎት ሁሉ ነገር፡

የበጎነት 
ሀይል

ያስታውሱ፡

! ሊታመን በሚችሉ እና እምነት በሚጣልባቸው ምንጮች መረጃዎች  

ላይ ይሞርኮዙ፡፡

! የእነዚያን ምንጮች ባንክ ይገንቡ፡ የኤንኤችኤስ (NHS) ድረገፅ፣  

የአለም ጤና ድርጅት (WHO) እና የብሪትሽ ቀይ መስቀል  

(እኛ ገለልተኛና ሰዎችን በመረጃ ማጎልበት የሚሰራ ድርጅት ነን)፡፡

! ስለኮቪድ-19 ክትባቶች ለማንበብ ጊዜን በመውሰድ ይረዱ፡፡  

ልዩ ደረጃ እንክብካቤ እንድ እይታ የሚገባው የትኛው ጉዳይ ቢኖር፣  

እሱም ጤንነትዎ ነው፡፡

! በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ወይም በዋትስ አፕ (WhatsApp)  
ቡድን ውስጥ ስለእንድ ግልፅ ያልሀነልዎ ነገር 

ካነበቡ፣ ቆም ይበሉና በግልዎ ይመርምሩ፡፡

! ድርግቶቻችን በብዙ መንገዶች ሌሎች 

ላይ ተፅዕኖ አለው፡፡



ስለኮቪድ-19 (Covid-19) ክትባት ማወቅ ያለብዎት ሁሉ ነገር፡

የበጎነት 
ሀይል

ክትባቶች፡

 - በየአመቱ ወደ 3 ሚሊዮን የሚሆኑ ህይወቶች በዩኬ እና 
በአለም ዙሪያ በክትባቶች ይድናሉ፡፡ 

 - በክትባቶች ምክንያት፣ እንደ ፈንጣጣ፣ ፖሊዮ፣ እና 
የመንጋጋ ቆልፍ በሽታዎች የመሳሰሉት ጠፍተዋል ወይም 
በጣም ጥቂት ብቻ ናቸው፡፡

 - ክትባት ካገኘን፣ ከኛ የበለጠ ተጋላጭ የሆነ ሰውን፣ 
ክትባቱን ለማግኘት የማችሉትን (ለምሳሌ፣ የሚታመሙ 
ወይም የ, የመከላከል ችሎታቸው የደከመን) መከላከል 
እንችል ይሆናል፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች ደህንነት፡

 - ክትባቶች በደህንነታቸው፣ በጥራታቸው ወይም 
በውጤታማነታቸው ላይ በየትኛውም መንገድ ጥርጣሬ 
ቢኖር ለሚሊዮን ሰዎች እንዲሰጡ የሚፀድቁበት መንገድ 
አይኖርም ነበር፡፡

 - አነዚህ ጥብቅ መስፈርቶች የወጡትም ማንኛውም በዩኬ 
ውስጥ ጥቅም ላይ የሚውሉ መድሃኒቶች በሙሉ 
ድህንነታቸው የተጠበቀ መኖኑን በሚያረጋግጥ 
በመድሃኒቶች እና የጤና እንክብካቤ ምርቶች ተቆጣጣሪ 
ኤጀንሲ፣ ነው፡፡ 

 - የኦክስፎርድ/ አስትራዜንካ (Oxford/AstraZeneca) 
ክትባት በ11,000 ሰዎች ላይ መከራ ተደርጓል፡፡ 
የፒፋይዘር/ባንትከ (Pfizer/BioNTech) ክትባት 
በ43,500 ሰዎች ላይ መከራ ተደርጓል፡፡

ምንጮች

NHS – https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASAA
EgKs3PD_BwE 

የአለም ጤና ድርጅት (WHO) – https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines 
ዩኬ – https://www.gov.uk/coronavirus 
ስኮትላንድ – https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ 
ዌልስ – https://gov.wales/coronavirus 
ሰሜናዊ አየርላንድ – https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19

የኮቪድ-19 ክትባት አመራረት፡

 - የትኛውም የሂደቱ አካል አልተዘለለም፡፡

 - የክትባትን ፈጣን አመራረት የምመሩ ሶስት ነገሮች፡  
ከፍተኛ የገንዘብ ድጋፍ፣ ተጨማሪ ሀብቶች እና ብዙ ብዙ 
ምርምሮች፡፡ የኮቪድ-19 ክትባት አመራረት ሂደትም 
እነዚህን ሶስቱን አለው፡፡ 

 - የትኛውም ክትባት ይህንን ያህል አለማቀፍ የሆነ ግፊት 
ያገኘ የለም፡፡

 - አለም አንድ ቅድምያ ብቻ ነው ያላት- የዚህን ገዳይ ቫይረስ 
ስርጭት ማስቆም- ስለዚህ ከአለም ሁሉ ከመንግስታት 
ተጨማሪ የገንዘብ ድጋፍ ተደረጓል፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች እንዴት ነው የሚሰሩት፡

 - ክትባቶቹ ወደ ሰውነታች የበሽታ መከላከል ስርዓት 
ምልክትን በመላክ ፀረ ባክቴሪያዎችን (antibodies) 
በመፍጠር ቫይረሱን እንዲዋጋ ያደርጋል፡፡

 - ይሄም የዘር መረጃን የሚይዘውን ድኤንኤዎን 
አይለውጥም፡፡

 - ወሊድ ላይ ተፅዕኖ ስለማድረጋቸው ምንም መረጃ የለም፡፡

የኮቪድ-19 ክትባት ንጥረ ነገሮች፡

 - ምንም አይነት የተፈጥሮ ንጥረ ነገሮች፣ የእንሰሳት ንጥረ 
ነገሮች ወይም እንቁላል የላቸውም፡፡

ጥልቅ ዕይታ...




