ሞደርና (Moderna Spikevax) ሰውነታቻን የተፈጥሮ
የመከላከል አቅም(immune system). እንዲነቃቃ
ያደርጋል፡፡ይህ ክትባት ሰውነታችን ኮቪድ 19 ሊከላከል የሚያስችል
አንቲቦዲ እንዲያመነጭ ያደርጋል፡፡ይህ ክትባት ሪቦኑክሌክ
(ribonucleic acid (mRNA) የተባለውን ንጥረ ነገር በመጠቀም
ሰውነታችን ኮቪድ 19 ውስጥ ያለውን ፕሮቲን አይነት እንዲያመነጭ
ይህ ፕሮቲን በውስጥ ሲገኝ ሰውነታችን ደግሞ ይህን ፕሮቲን
ላማጥቃት የሚያስችል ንጥረ ነገር እንዲያመነጭ ያደርጋል፡፡ይህ
ንጥረነገር ደግሞ በሽታወን (ኮቪድ 19) ለመከላከል እንዲያስችል
ያደርጋል፡፡

ይህ ክትባት እንዴት ነው የሚሰራ?

ሞደርና (Moderna Spikevax) የተባለው ክትባት እድሜው ከ
12 በታች ለሆኑ ታዳጊዎች እንዲሰጥ አይመከርም፡፡እድሜያቸው
12 እና ከ 12 በላይ ለሆኑት ግን ይሰጣል፡፡

ሞደርና (Moderna COVID-19) ወይ mRNA-1273 በተባለ
ኮድ የሚታወቅ ሲሆን በ Spikevax. ተባለ ብራንድ ለገቢያ
ይውላል፡፡ሞደርና (Moderna, Spikevax) በተባለ የ አሜሪካ
ካምፓኒ የተሰራ በሳርስ ቫይረስ (SARS-CoV-2)
ምክንያት.የሚመጣ ኮቪድ 19 በሽታን የሚከላከል ክትባት ነው፡፡
ይህ ሞደርና ክትባት በውስጡ የ ኮቪድ 19 ቫይረስ የለውም፡፡

የሞደርና ክትባት ፣ ክትባቱ ከተወሰደ ከ 14 ቀን በኋላ ኮቪድ 19
በሽታ የመከላከል አቅሙ እስከ 94.1 በመቶ (94.1%) ውጤታማ
እንደሆነ አሳይቷል ፡፡

ሞደርና የተባለው ክትባት ምን ያህል ውጤታማ ነው?

በአንድ ዶዝ የ ሞደርና (Moderna Spikevax) ክትባት በውስጡ
ከ 1 ሚሚ (1 mmol) (23 ሚግ) በታች የሚሆን ሶድየም አለው፡፡
ስለዚ ከሶድየም ነጻ ነው ማለት ይቻላል፡፡

ጨው አመጋገብ ላይ ጥንቃቄ ማድረግ አለብኝ ስለዚ ይህ ሞደርና
(Moderna Spikevax) የተባለው ክትባት ተጸእኖ አለው ወይ?

ይህን ክትባት ለመውሰድ እድሜየ ስንት መሆን አለበት?

Comfrey Project
የሞደርና ኮቪድ ክትባትና
አሉባልታ (Moderna)

Comfrey Project ኮምፍረይ ፕሮጀክት አድራሻ መረጃ):
ድኅረገጽ: www.thecomfreyproject.org.uk/
ኢሜይል: info@thecomfreyproject.org.uk
ተሌፎን: 0191 447 7801

Gateshead Council Covid 19 information:
www.gateshead.gov.uk/Coronavirus
www.gateshead.gov.uk/communitychampions

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
ሞደርና የተባለው ክትባት ምንድን ነው?

ከተከተቡ በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች ወይ ጎድንዮች
ምንድናቸው?
ሁሉም ሰው ላይ ባይታዮም ቅሉ፣ እንደማንኛወም አይነት
መድኃኒት ይህ ክትባትም የራሱ የሆኑ ጎድናዊ ችግሮች ሊኖሩት
ይችላል፡፡ በዙዎች ምልክቶች ከጥቂት ቀናት በኋላ የሚተው
ናቸው፡፡ አንዳንድ ምልክቶች እንደ ራስ ምታት፣ ትኩሳትና
የመሳሰሉት እረፍትን የሚነሱ ከሆነ፤ ፓራሲታሞል ወይንም ሌላ
የህመም ማስታገሻ መድኃኒት በምውሰድ ማስታገስ ይቻላል፡፡

የሚከተሉት ምልክቶች በብዛት የሚታዩ ናቸው:
•
የተከተቡበት ቦታ ላይ ማበጥና የህመም ስሜት የተከተቡበት
ቦታ ላይ የመቅላት ምልክት
ራስ ምታት
የማቅለሽለሽ ስሜት
ማስታወክ
የጡንቻ የህመም ስሜት
የተከተቡበት ቢታ ላይ የማበጥና ይርህምርም ስሜት
በጣም የመድከም ስሜት
በርድ ብርድ ማለት

•
•
•
•
•
•
•

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.

የክትባት ስጋት እና የክትባት ጥቅም
ዕድሜ

ዕድሜአቸው 50 ዓመት ወይም ከዚያ
በላይ የሆኑና ተጨማሪ የጤና ችግሮች
ያሉባቸው

ከኮቪድ-19 ስጋት

የክትባት ስጋት
ያልተለመደ ፡ጠቅላላ የሰውነት ህመም፣ የጉንፋን
በጣም ከፍተኛ ፡ ሆስፒታል እስከመተኛት፣ ከፍተኛ
ምልክቶች ፣ የድካም ስሜት፣ ራስ ምታት፣
ክትትል የሚፈልጉ እንዲሁም እስክ ሞት ያደርሳል፡፡
እንዲሁም የተከተቡበት እጅ መታመም።
በጣም አልፎ አልፎ - የደም መፍሰስ ችግር
መካከለኛ ፡ለረጅም ግዜ ለኮቪድ ህመም መጋለጥ (የመጀመሪያ ክትባት ከወሰዱ ከ100,000 ሰዎች 1
ገደማ)

የክትባት ጥቅም
የመጀመሪያው ክትባት ፡ ከ 80% በላይ ሞትን ፣
ሆስፒታል መተኛትን፣ ከፍተኛ እንክብካቤ
መፈለግን ይቀሳል፡፡

የሁለተኛው ክትባት ፡ ከ 95% በላይ
ሞትንይቀንሳል፡፡

ዝቅተኛ - በኢንፌክሽን የመያዝ እና በሽታውን
የማስተላለፍ እድል
ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና በሽታውን
የማስፋፋት እድል
ከ 40 እስከ 49 ዓመት እድሜ

የተለመደ ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ራስ
የመጀመርያው ክትባት - ከ 80% በላይ: ሞት,
ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም
ሆስፒታል መተኛት, ከፍተኛ እንክብካቤ ይቀንሳል፡፡
የጉንፋን ምልክቶች።

መጠነኛ ፡ ሆስፒታል መተኛትን፣ ከፍተኛ
በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር(
እንክብካቤ መግባትን፣ ሞትን አንዲሁም ረጅም ግዜ
ከ100,000 የመጀመሪያ ክትባት 1 ገደማ)
በኮቪድ መያዝን፡፡
የተለመደ ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ራስ
ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና የመስፋፋት
ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም
እድል
የጉንፋን ምልክቶች

ከ 30 እስከ 39 ዓመት እድሜ

መካከለኛ ፡ ረጅም ግዜ በኮቪድ ህመም መያዝ

በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር
(ከ50,000 የመጀመሪያ ክትባት ወደ 1 ገደማ)

ሁለተኛው ክትባት ፡ ከ 95% በላይ ሞት ይቀንሳል
የመጀመሪያው ክትባት፡ ኢንፌክሽንን በመያዝ እና
በመተላለፍ መካከል ከ 60% እስከ 70%
እንዲቀንስ ይረዳል፡፡
ሁለተኛው ክትባት ፡ ፥በኢንፌክሽንን በመያዝ እና
ማስተላለፍ ከ 85% በላይ እንዲቀንስ ይረዳል።

ዝቅተኛ - ሆስፒታል መተኛት, ከፍተኛ ክትትል,
ሞት

ከ 18 እስከ 29 ዓመት እድሜ

በጣም ከፍተኛ - ኢንፌክሽን የመያዝ እና
የመስፋፋት እድል

በጣም ዝቅተኛ፡ የእጅ መታመም፣ የድካም ስሜት፣ ከመጀመሪያው ክትባት፡ ኢንፌክሽንን በመያዝ እና
ራስ ምታት፣ አጠቃላይ የሰውነት ህመም እንዲሁም በመተላለፍ መካከል ከ 60% እስከ 70%
የጉንፋን ምልክቶች
ይቀንሳል፡፡

መካከለኛ ፡ ረጅም ግዜ በኮቪድ ህመም መያዝ

በጣም አልፎ አልፎ ፡ የደም መርጋት ችግር
(ከ50,000 የመጀመሪያ ክትባት ወደ 1 ገደማ)

በጣም ዝቅተኛ ፡ ሆስፒታል መተኛት፣ ከፍተኛ
ክትትል መግባት እና ሞት

ሁለተኛው ክትባት ፡ ፥በኢንፌክሽን በመያዝ እና
ማስተላለፍ ከ 85% በላይ ይቀንሳል።

