
ኮቪድ-19 ክትባት
እውነታዎችን ያግኙ
የኮቪድ-19 ፋይዘር ክትባት እርስዎን እና 
ቤተሰብዎን ለመከላከል እንዴት እንደሚሰራ 
ለማወቅ የሚያስፈልግዎት መረጃ እዚህ ጋር ነው።
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ስለ ፋይዘር ክትባት ምርጥ 10  
እውነታዎች።

የኮቪድ-19ን ክትባት እንዴት 
ማግኘት እችላለሁ?

ለሁለቱም መርፌዎች ቀጠሮ ለማስያዝ፣ 
ይህን ለማድረግ ቀላሉ መንገድ ኦንላይን 
በመሄድ ነው፡

ቀጠሮዎን ለማስያዝ ወደዚህ ይሂዱ ፦ 

BookMyVaccine.nz

አለበለዚያ፣ COVID Vaccination Healthline ላይ 
በ 0800 28 29 26 (8am እስከ 8pm ፣ በሳምንት 
7 ቀን) ይደውሉ ከዚያም ለእርስዎ ቀጠሮ እናስይዛለን 
እንዲሁም ጥያቄዎን እንመልሳለን። 

* በፋይዘር ክትባት ሊፈጠሩ  
 ስለሚችሉ አሉታዊ ተጽዕኖዎች በይበልጥ ለማወቅ ወደ: 
 covid19.govt.nz/vaccine-side-effects ይሂዱ

1 የኮቪድ-19 ክትባቶች ገና ከአሁኑ እስከዛሬ ከተሰሩ 
ክትባቶች ሁሉ እጅግ የተጠኑ ክትባቶች ሆነዋል።

2 የፋይዘር ክትባት ጥሩ የደህንነት መዝገብ አለው፤ 
በተጨማሪም በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ የክትባቱ መርፌዎች 
በዓለም ዙሪያ ከተሰጡ በኋላ ውጤታማ ሆኖ ተገኝቷል።

3 አብዛኞቹ አሉታዊ ተጽዕኖዎቹ መጠነኛ እና ለአጭር ጊዜ 
የሚቆዩ ናቸው። በኮቪድ-19 የሚደርሱ ጉዳቶች በይበልጥ 
እጅግ ከፍተኛ እና ለረዥም ጊዜ የሚቆዩ ናቸው።

4 እንደ ከባድ የአለርጂ ምላሾች ወይም የልብ መቆጣት ያሉ 
በጣም ከባድ የሆኑ ግን በጣም አልፎ አልፎ የሚከሰቱ 
አንዳንድ የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ። የመተንፈስ ችግር፣ የልብ 
ምት መጨመር፣ የደረት ህመም ከተሰማዎ ወዲያውኑ 
ወይም ከክትባቱ በኋላ ባሉት ቀናት ውስጥ የመደንዘዝ 
ስሜት ከተሰማዎት የሕክምና እርዳታ ማግኘት አለብዎት።

5 ክትባቱ ዘረ መልዎ ላይ ተጽዕኖ መፍጠር አይችልም።

6 ከእንግሊዝ የወጣ መረጃ እንደሚያሳየው የፋይዘር ክትባት 
ሁለቴ የሚወጉ መርፌዎች በዴልታ ተለዋጩ ላይ 
በከፍተኛ ሁኔታ ስኬታማ ናቸው።

7 ከእንግሊዝ የወጣ መረጃ የሚያሳየው ለእርጉዝ ሴቶች 
የኮቪድ-19 መርፌን መስጠት የደህንነት ስጋቶች 
እንደሌሉት ነው።

8 ጡት የሚያጠቡ ሴቶች በደህንነት የኮቪድ-19 ክትባትን 
መከተብ ይችላሉ። የፀረ እንግዳ አካሎቻቸውን 
ከልጆቻቸው ጋር የመጋራት ከፍተኛ እድል አላቸው።

9 ክትባቱን ልጅ ለመውለድ ሙከራ ሲያደርጉ በደህንነት 
መውሰድ ይችላሉ።

10 ክትባቱ በከፍተኛ ሁኔታ መከላከል እንዲችል ሁለት ጊዜ 
የሚሰጡ መርፌዎችን ይፈልጋል። 



ክትባቱ እንዴት ይሰራል?

የሚከተቡት ክትባት በፋይዘር/ባዮንቴክ የተሰራ ነው። 
የቫይረሱን የትኛውንም ክፍል አያካትትም። ከክትባቱ 
ኮቪድ-19 ሊይዝዎት አይችልም። እርስዎን ለመከላከል 
የሚሰራው እንደዚህ ነው። 

ክትባቱ በፍጥነት እንዴት ይሰራል?

ዓለም አቀፍ ትብብር 

ተመራማሪዎች እና መንግስታት ከዓለም ዙሪያ ክትባት 
ለመስራት ሲሰባሰቡ ይህ የመጀመሪያ ጊዜ ነው። 
ዓለም አቀፉ ትብብር የሚያሳየው ክትባቶቹ በፍጥነት 
ነገር ግን አስፈላጊ በሆኑ ሂደቶች ላይ አቋራጮችን 
ባለመጠቀም እና ደህንነት ላይ ባለመደራደር 
እንደተሰሩ ነው ።

ተመራማሪዎች ቅድመ-ጅማሮ ነበራቸው

የ mRNA ክትባት አዲስ ቴክኖሎጂ አይደለም 
እንዲሁም እንደ የወቅታዊ ጉንፋን ክትባት የመሳሰሉ 
ሌሎችን ክትባቶች ለመስራት ጭምር ከአስር ዓመት 
በላይ ሲጠና የነበረ ነው።

ያልተገደቡ ምንጮች

ይህንን ክትባት ለመስራት ከፍተኛ ገንዘብ እና ጊዜ 
ባክኗል።

አቋራጮች የሉም

የተለያዩ የምርምር እድገት ደረጃዎች በአንድ ዓይነት 
ሰዓት ላይ እንዲተገበሩ ተደርገዋል።

የኮቪድ-19 ክትባት  
እንደሌሎች የክትባት  
ዓይነቶች በተመሳሳይ 
የምርምር ደረጃዎች  
አልፏል።

ላክ
ክትባቱ ሰውነትዎ የኮቪድ-19 
ቫይረስን እንዴት እንደሚከላከል 
የሚያስተምሩ ትዕዛዛት ይልካል።

ተማር
በእነዚህ ትዕዛዛት ሰውነትዎ 
የኮቪድ-19 ቫይረስን ይለያል 
እንዲሁም ቫይረሱን የሚቃወም 
ፀረ እንግዳ አካል ይጠቀማል። 
የፀረ እንግዳ አካላት ቫይረሱ 
ሴሎችዎን እንዳያጠቃ 
ይከላከሉታል እንዲሁም 
ይገድሉታል። 

ጠብቅ
ይህም ማለት ከኮቪድ-19  
ጋር ወደፊት ንክኪ ካለዎት 
ሰውነትዎ እራሱን ለመከላከል 
ትክክለኛ መሳሪያዎች ይኖሩታል 
ስለዚህ የመታመም ዕድሎ 
ዝቅተኛ ነው። 

የህክምና ሙከራዎች 

የፋይዘር ክትባት ከ40,000 በላይ ሰዎችን ባሳተፉ 
ወራትን ባስቆጠሩ የህክምና ሙከራዎች ውስጥ ጥቅም 
ላይ ለመዋል ፈቃድ ከማግኘቱ በፊት ስላለፈ እንደሚሰራ 
እናውቃለን። የህክምና ሙከራዎቹ የተከተበውን ቡድን 
ውጤት የማታለያ መድሀኒት (የጨው ድብልቅ) ከተሰጠው 
ቡድን ውጤት ጋር አነጻጽረዋል።

የእውነተኛው ዓለም መረጃ
ክትባቱ በዴልታ ተለዋጩ ላይ በጣም ውጤታማ እንደሆነ 
ማስረጃው ያሳያል። 

ማስረጃው ጨምሮ እንደሚያሳየው ጥቂት የተከተቡ ሰዎች 
የዴልታ ተለዋጩ ሲኖርባቸው፣ ዝቅተኛ ምልክቶች ያሉት 
መለስተኛ ህመም ብቻ አላቸው።

ክትባቱ ከኮቪድ-19 እንደሚጠብቀኝ 
እንዴት ልናውቅ እንችላለን?

በህክምና ሙከራዎች እንደተገኘው 
የፋይዘር ክትባት ከኮቪድ-19  
ምልክቶች 95% ይከላከላል።

ሁለት ጊዜ የሚሰጡ መርፌዎች ከዴልታ 
ምልክቶች፤ በተለይ የሆስፒታል አልጋ 
ከሚጠይቁ ከከባድ በሽታዎች በመከላከል 
ረገድ በጣም ውጤታማ ናቸው።


