እዚ ክታበት ብከመይ ይሰርሕ?
ሞደርና ስፓይክቫክስ (Moderna Spikevax) ንናይ ተፈጥሮኣዊ
ናይ ኣካላትና ስርዓት ምክልኻል ሕማም የነቓቕሕ። ኣካላትና ነቲ
ሕማም ኮቪድ ዘምጽእ ቫይረስ ዝከላኸል ንጥረነገር (ኣንቲቦዲ)
ከምዘመንጭው ይገብሮ ::
እዚ ካታበት messenger ribonucleic acid
(mRNA)ዝተብሃለ ንጥረነገር ተጠቒሙ መልእክቲ ናብ ዋህዮታትና
የመ ሓላልፍ ሞ ዋህዮታትና ድማ ልክእ ከምቲ ናይ ኮቪድ 19
ቫይረስ ዘለዎ ዓይነት ፕሮቲን ይሰርሑ። ሽኡ እቶም ዋህዮታትና ነቲ
ቫይረስ ዝከላኸል ንጥረነገር (ኣንቲቦዲ) የመንጭው ሞ ምስቲ
ቫይረስ ንምቕላስ ይሕግዞም። በዚ ኣቢሉ ድማ እዚ ክታበት ካብ
ሕማም ኮቪድ ንምክልኻል ይሕግዘና።

ሞደርና ክታበት ክሳብ ክንደይ ውጺእታዊ እ ዩ?
ሞደርና (Moderna) ክታበት ምስተወስደ ድሕር 14 መዓልታት
ንናይ ኮቪድ 19 ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ክሳብ 94.1% (ሚኢታዊ)
ውጺእታዊ ከምዝኾነ ተራእዩ እዩ።.

መጠን ጨው ኣብ ምምጋብ ጥንቃቐ ይገብር እየ። እዚ ኮሚርኒቲ
ዝዓይነት ክታበት ጽልዋ ኣለዎ ድዩ?
ኣብ ሓደ ክታበት ሞደርና (Moderna Spikevax) ሓደ ዶዝ እዚ
ክታበት ትሕቲ 1mmol (23mg) ሶድየም (ዓይነት ጨው)ኣለዎ
ስለዚ ካብ ሶዲየም ናጻ እዩ ክበሃል ይክኣል እዩ።

ነዚ ክታበት ንምውሰድ ዕድመ ክንደይ ክኸውን ኣለዎ?
ሞደርና (Moderna Spikevax) ዝዓይነት ክታበት ኮቪድ-19
ንትሕቲ ደቂ 12 ዓ መት ክወሃብ ኣይምከርን እዩ። ዕድሜኦም 12ን
ካብ 12 ንላዕሊ ንዝኾኑ ግን ክወሃብ ይከኣል እዩ።

ከጋጥሙ ዝኽእሉ ጎድናዊ ሳዕቤናታት እንታይ እዮም?

ካምፍሪ ፕሮጀክት - ብዛዕባ ክታበት
ኮቪድ በላቤለው) (ሞደርና-Moderna)

ካምፍሪ ፕሮጀክት - ዝያዳ ሓበርረታ ንምርካብ፥:

ድሕረ ገጽ(Website):
www.thecomfreyproject.org.uk/

Email: info@thecomfreyproject.org.uk

ተለፎን (Phone): 0191 447 7801

ምምሕዳር ጌት ስ ሄድ ብዛዕባ ኮቪድ 19 ሓበሬታ ንምርካብ
(Gateshead Council):

www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

ኣብ ትሕቲ ድሕረ ገጽ ናይ ምምህዳር ጌት ስ ሄድ ‘listen
and translate option’ ዝብል ብምጥዋቕ ብ ዝተፈላለየ
ቋንቋታት አተተርጎመ ሓበሬታ ክርከብ ይከኣል እዩ።

ቢት ኮቪድ ሰሜናዊ ምብራቕ (Beat Covid North East):
ብዝተፈላለየ ቋንቋታት እተዳለወ ቪዲዮታት ኣሎ።

www.beatcovidne.co.uk

ሞደርና ክታበት እንታይ እዩ?
ሞደርና ክታበት ብ ናይ ኣሜሪካዊ ካምፓኒ ዝተምሓዘን ዝማዕበለን
ብናይ ኮድ mRNA-1273 ዝፍለጥ ኣብ ትሕቲ ብራንድ
ስፓይክቫክስ (Spikevax) ዝሽየጥን ብ ሳርስ ኮቭ-2 (SARS-CoV2) ንዝመጽእ ህማም ኮቪድ-19 ዝከላኸል ከታበት ክታበት እዩ።
እዚ ክታበት እዚ ቫይረስ ስለዘይብሉ ኮቪድ 19 ዝህብ ክታበት
ኣይኮነን::

ኣብ ሸነኽ ዝተከትበትላ ቦታ፥ ኣብ ሕትሽትሽ ቃንዛን/ህበጥን
ወይ ጽኪ
ቃንዛ ወኡ ህማም ናይ ርእሲ
ዕግርግር ምባል
ተምላስ
ቃንዛ ኣብ ጭዋዳታት, ቃንዛ ኣብ መላግቦ ወይ ምትራር
ጭዋዳታት
ኣብ ሸነኽ ዝተከትበትላ ቦታ፥ ቃንዛን ህበጥን
ድኻም
ቁሪ
ረስኒ

ከም ኩሉ ዓይነት መድሃኒታት፣እዚ ክታበት ውን ጎድናዊ ሳዕቤናት
ክህልዎ ይኽእል እዩ። እቶም ዝበዝሑ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤናት
ቀልጢፎም ኣብ ሂደት መዓልታት ዝፍወሱ እዮም። ከም ቃንዛ
ወይ ረስኒ ዝኣምሰሉ ምልክታት ብናይ ቃንዛ መድሃኒት ማለት
ከም ፓራሲታሞል ብምውሳድ ክፍወሱ ይኽእሉ እዮም።
እዞም ዝስዕቡ ዓይነት ጎድናዊ ሳዕቤናት ዝበዝሐ ዕዋን ዘጋጥሙ
እዮም፥.

•

•
•
•
•

•
•
•
•

Possible side effects
Like all medicines, this vaccine can cause side
effects, although not everybody gets them. Most
side effects go away within a few days of
appearing. If side effects such as pain and/or fever
are troublesome, they can be treated by medicines
for pain and fever such as paracetamol.

ክታበት ኮቪድ - ጥቕምታቱን ከጋጥሙ ዝኽእሉ ሳዕቤናቱን
ዕድመ

ልእሊ 50 ዓመት ዕድመ ዝኾኑ ሕዱር
ናይ ጥዕና ጸገም ዘለዎም

ካብ ኮቪድ-19 ከጋጥም ዝኽእል ሳዕቤን(ሓደጋ)
ኣዝዩ ልዑል – ሆስፒታል ምእታው; ብማሽን
ክሳብ ምትንፋስ ምግባር; ሞት ውን ከስዕብ ዘለዎ
ተኽእሎ።

ካብ ክታበት ከጋጥም ዝኽእል ሳዕቤን(ሓደጋ)
ልሙድ ዘይኮነ – ቃንዛ (ቁስሊ)ኣብ ምናት (ኢድ)፤
ድኻም፣ ህማም ርእሲ፣ ሓፈሻዊ ናይ ሕማም
ስምዒት፣ ከም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት።

ናይ ክታበት ጥቕምታት
1ይ ክታበት–ሆስፒታል ምእታውን ብማሽን
ምስትንፋስን ሞትን:- ክሳብ ልእሊ 80 ሚኢታዊት
ይውሕድ ፤

ማእከላይ – ነዊሕ ዝጸንሕ ህማም ኮቪድ

ኣዝዩ ኣዝዩ ትሑት – ናይ ደም ምርጋእ ጸገም (ኣብ 2ይ ክታበት– ሞት :- ክሳብ ልእሊ 95 ሚኢታዊት
ቀዳማይ ክታበት ሓደ ካብ 100,000)
ይውሕድ

ትሑት – ብሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን ዘለዎ
ተኽእሎ

ካብ 40 ክሳብ 49 ዓመት ዕድመ

ካብ 30 ክሳብ 39 ዓመት ዕድመ

ልሙድ – ቃንዛ (ቁስሊ)ኣብ ምናት (ኢድ)፤
ልዑል – ብሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን ዘለዎ
ድኻም፣ ህማም ርእሲ፣ ሓፈሻዊ ናይ ሕማም
ተኽእሎ
ስምዒት፣ ከም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት።
ማእከላይ – – ሆስፒታል ምእታው; ብማሽን ክሳብ
ኣዝዩ ኣዝዩ ትሑት– ናይ ደም ምርጋእ ጸገም (ኣብ
ምትንፋስ ምግባር; ሞትn ነዊሕ ዝጸንሕ ህማም
ቀዳማይ ክታበት ሓደ ካብ 100,000)
ኮቪድ።
ልሙድ – ቃንዛ (ቁስሊ)ኣብ ምናት (ኢድ)፤
ልዑል – ብሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን ዘለዎ
ድኻም፣ ህማም ርእሲ፣ ሓፈሻዊ ናይ ሕማም
ተኽእሎ
ስምዒት፣ ከም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት።

1ይ ክታበት– ሆስፒታል ምእታውን ብማሽን
ምስትንፋስን ሞትን:- ክሳብ ልእሊ 80 ሚኢታዊት
ይውሕድ ፤

ኣዝዩ ኣዝዩ ትሑት– ናይ ደም ምርጋእ ጸገም (ኣብ
ቀዳማይ ክታበት ሓደ ካብ 50,000))

2ይ ክታበት– በቲ ሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን
ተኽእሎ ልእሊ 85 ሚኢታዊት ይውሕድ

ኣዝዩ ልዑል – ብሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን
ዘለዎ ተኽእሎ

ኣዝዩ ልሙድ – ቃንዛ (ቁስሊ)ኣብ ምናት (ኢድ)፤
ድኻም፣ ህማም ርእሲ፣ ሓፈሻዊ ናይ ሕማም
ስምዒት፣ ከም ናይ ጉንፋዕ ምልክታት።

1ይ ክታበት– በቲ ሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን
ተኽእሎ -ካብ 60 ክሳብ 70 ሚኢታዊት ይውሕድ:

ማእከላይ – ነዊሕ ዝጸንሕ ህማም ኮቪድ

ኣዝዩ ኣዝዩ ትሑት– ናይ ደም ምርጋእ ጸገም (ኣብ
ቀዳማይ ክታበት ሓደ ካብ 50,000)

2ይ ክታበት– በቲ ሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን
ተኽእሎ ልእሊ 85 ሚኢታዊት ይውሕድ

ማእከላይ – ነዊሕ ዝጸንሕ ህማም ኮቪድ

2ይ ክታበት– ሞት :- ክሳብ ልእሊ 95 ሚኢታዊት
ይውሕድ
1ይ ክታበት– በቲ ሕማም ናይ ምልኻፍን ምልባእን
ተኽእሎ -ካብ 60 ክሳብ 70 ሚኢታዊት ይውሕድ:

ትሑት – ሆስፒታል ምእታው; ብማሽን ክሳብ
ምትንፋስ ምግባር; ሞት ።

ካብ 18 ክሳብ 29 ዓመት ዕድመ

ኣዝዩ ትሑት – ሆስፒታል ምእታው; ብማሽን ክሳብ
ምትንፋስ ምግባር; ሞት

