በተጨማሪ ልጆችን ማስከተብ ቫይረሱ በትምህርት ቤት ይሁን
በሌላ ቦታ እንዳይስፋፋ ይረዳል፡፡.
ኮቪድ 19 ለብዙ ህጻናት ቀላል ህመም ነው ነገር ግን ላንዳንድ ልጆች
ሊብስባቸው ይችላል፡፡ አንድ ዶዝ (የመጀመርያው ዙር) ክትባት
ልጅዎ በጠና እንዳይታመምብዎ ደህና የሆነ መክላከያን ይሰጣል፡፡
ለምንድን ነው ልጆች የኮቪድ 19 ክትባት እንዲከተቡ ያስፈለገው

ከክትባቱ ላይ የኮቪድ 19 በሽታ ሊይዝዎት አይችልም ነገር ግን
ኮቪድ19 ተይዘው እያለ ያለምንም ምልክት ወይ ይህመም ስሜት
ክትባቱን ለመውሰድ የተሰጥዎ ቀጠሮ ድረስ ሊቆዩ ይችላሉ፡፡
ከክትባት ላይ የኮቪድ 19 በሽታ ሊይዝዎት ይችላል?
•

በቀላል በኢንፌክሽን ሊጠቁ ከሚችሉ ሰዋች ጋር የሚኖሩ
ከሆነ
የጤናቸው ህኔታ በ ኮቪድ 19 የመጠቃት እድላቸው ከፍተኛ
ከሆነ
የትኛው አይነት ክትባት ነው ለልጆች የሚሰጥ ያለው?

•

የሚከተሉትን አንዱን የሚያሟሉ ህጻናት ሁለተኛ ዙር (2 doses)
ክትባት ይሰጣቸዋል፡፡

ለብዙ ህጻናት ና ታዳጊ ወጣቶች ኮቪድ 19 ማለት ወደ ሌላ ደረጃ
የማይደርስ ቀላል ህመም ማለት ነው፡፡ለበጣም ጥቂቶች ደግሞ
ህመሙ ረዘም ላለ ግዜ ከ 2 እስከ 3 ሳምንታት ሊቆይ
ይችላል፡፡ክትባቱ ከኮቪድ 19 በሽታ ይከላከላል፡፡

ባሁኑ ግዜ ለልጆች እንዲሰጥ ፈቃድ የተሰጠው የክትባት አይነት
ፋይዘር (Pfizer) ክትባት ነው፡፡ይህ ክትባት ነው ለልጅ የሚሰጥ
ክትባት፡፡

የኮቪድ 19 ክትባት አስተማማኝና ውጤታማ ክትባት ነው፡፡
የመጀመርያ ዙር (1 dose) ክትባት ከኮቪድ 19 በበለጠ መንገድ
ለመከላከል ያስችላቸው ዘንድ እድሜአቸው ከ12 እስከ 15
ለሚደርስ ህጻናት ይሰጣል፡፡

የኮቪድ 19 ኢንፌክሽን አደጋዎች ምንድን ናቸው?
Comfrey Project ኮምፍረይ ፕሮጀክት አድራሻ መረጃ):
ድኅረገጽ: www.thecomfreyproject.org.uk/
ኢሜይል: info@thecomfreyproject.org.uk
ተሌፎን: 0191 447 7801
የ ጌት ስ ሄድ አስተዳደር የ ኮቪድ መረጃ ለማግኘት
Gateshead Council Covid 19 information:
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

የካምፍሪ ፕሮጀክት_ ለልጆች
የሚሰጥ የኮቪድ ክትባት
መሰረት የሌለው እምነት

የኮቪድ 19 ክትባት ማግኘት የሚችሉት እንዴት ያሉ ህጻናት
ናቸው?
ከኮቪድ ክትባት ጋር በተያያዘ ልጄ ላይ ሊመጡ ስለሚችሉት ጉዳቶችና
የሴሎች የመሰብሰብ ችግር (Myocarditis) ስጋት አለብኝ ፡፡ በትክክል
ያሉት ስጋቶች ወይ አደጋዎች ምንድን ናቸው?
በቅርቡ በጣም ጥቂት የሆኑ ሪፖርቶች ከክትባት በኋላ የ ማዮካርዲቲይስ
(myocarditis) እንዳጋጣሙ ያመለክታሉ፡፡ ከቀረቡት ጥቂት ሪፖርቶች
እንዲህ ያሉ ችግሮች በብዛት የሚያጋጥሙት በወንድ ወጣት ልጆች ላይ
ነው፡ ይህም ያጋጠመው የሁለተኛውን ዙር ክትባት ከወሰዱ ከጥቂት
ቀናት በኋላ ነው፡፡የበዙቱ በቀላል ህክምናና እረፍትን በመውሰድ ከጥቂት
ቀናት በኋላ ሊያገግሙ ችለዋል፡፡
በኮቪድ 19 የተያዙ ወጣት ወንዶች በዚህ ማዮካርዲቲይስ ችግር የመያዝ
እድላቸው ክትባቱን ከወሰዱ ጋር ሲነጻጸር ስድስት እጥፍ ይበልጣል፡፡
እኒዚህ ምልክቶች ከታዩ ግን በፍጥነት የህክምና እርዳታ ማግኘት
ይኖርብዎታል:
•
ደረት ላይ ህመም ከተሰማዎት
•
የመተንፈስ እጥረት ካጋጠምዎት
•
የልብ ምት ፍጥነት ከጨመረ ወይ የመርገበገብ ስሜት
ከተሰማዎት ወይ የልብ ምት ድምጽ ከጨመረ
እርስዎ ወይም አሳዳጊዎ ወደ ሃኪም እርዳታ ፈልገው ሲቀርቡ ሓኪሙ
በሚገባ ይመረምርዎት ዘንድ ክትባት ወስደው እንደነበር ለሓኪሙ
ማሳወቅ ይኖርብዎታል፡፡ቢቻል የተከተቡበትን ካርድ ማሳየት አስፈላጊ
ነው፡፡

የ Recite የትርጉም መሣሪያን ለመጠቀም በማንኛውም
የጌትስሄድ ምክር ቤት ድረ-ገጽ ግርጌ የሚገኘውን የማዳመጥ
የመተርጎም አማራጭን ይጠቀሙ
Beat Covid North East:
ኮቪድ ሰሜን ምስራቅ እነዴት እንደተቋቋሙት የሚያሳይ
የቪዲዮ ግብዓቶች በተለያዩ ቋንቋዎች ይገኛሉ
www.beatcovidne.co.uk

እንዴትና መቼ ነው ልጆች የ ኮቪድ 19 ክትባት የሚሠጣቸው
እንደ ወላጅ ወይ አሳዳጊ መጠን ፣ መቼ
እና እንዴት ክትባቱ እንደሚሰጥ
የሚገልጽ ደብዳቤ ወይ ኢሜይል
ይላክልዎታል ከዚያ እርስዎ ፈቃድ
እንዲሰጡ ይጠየቃሉ፡፡

ሌላ የኮቪድ 19 ክትባት የመውሰጃ አማራጮች
እርስዎ ወይ ልጅዎ:
•

ኦን ላይን በዚህ ድኅረገጽ ለ ኮቪድ 19 ክትባት
የመከተቢያ ቦታዎች ጋር ወይ ፋርማሲ ቀጠሮ
መያዝ ይችላሉ
www.nhs.uk/conditions/coronaviruscovid-19/coronavirus-vaccination/bookcoronavirus-vaccination/
•
ያለ ቀጠሮ ሄደው የኮቪድ 19 ክትባት የሚሰጡ
ነቁጣዎች እንዳሉ መፈተሽ እና ካሉ እዚያው ድረስ
በመሄድ ክትባቱን መውሰድ ይችላሉ፡፡
ሁሉም የመከተቢያ ነቁጣዎች እድሜያቸው ከ 12 እስከ 15
ለሆኑታዳጊዎች ክትባት ላይሰጡ ይችላሉ፡፡ ወደ ፊት
ግተጨማሪ የክትባት መስጫ ቦያዎች ይከፈታሉ፡፡

ብዙዎች ልጆች ክትባቱን በትምህርት
ክፍለግዜ ትምህርት ቤት ውስጥ
ይሰጣቸዋል፡፡. አንድ ዶዝ ፋይዘር
(Pfizer/BioNTech) የተባለውን
ክትባት ይሰጣቸዋል፡፡.

ምናልባት ክትባቱ ችግር እንዳላስከተለ
ለማረጋገጥ፣ክትባቱን የወሰዱ ልጆች
ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ ለ 15 ደቂቃ
ያህል በክትትል ውስጥ ይቆያሉ፡፡

በተለያየ ምክንያት ልጅዎ ክትባቱ
ካመለጣቸው ለሌላ ግዜ ክትባቱን
እንዲወስዱ እድሉ ይሰጣቸዋል

ጥናት እንደሚያመለክተው ከ ክኮቪድ
19 የተነሳ ሊመጣ የሚችል አደገኛ የሆነ
አለርጂ ግብረ መልስ እጅግ በጣም
አነስተኛ ነው፡፡ የሚያጋጥም ከሆነ ግን
በደቂቃዎች ውስጥ ነው
የሚያጋጥመው፡፡

ትምህርት ቤት የማይሄዱ ልጆች ወይ
እቤት የሚማሩ ልጆችም ክትባቱ
ይሰጣቸዋል፡፡ ልጆችዎ መቼ ና የት
እንደሚወስድ የሚገልጽ መልእክት
ይላክልዎታል፡፡

ልጅዎ በኮቪድ ከተያዘ ና ለኮቪድ 19
አስጊ ካልሆነ የ ኮቪድ 19 ከትባቱን
ከመውሰዱ በፊት ለ 12 ሳምንታት
መቆየት ይኖርበታል፡፡

የክትባት ቡዱኑ እንዲህ ያለ ችግር
ሲያጋጥም እንዴት መመለስ
እንደሚችሉ በቂ የሆነ ስልጠና የወሰዱ
ናቸው፡፡

