የኮቪድ -19 ክትባት
ክትባት ምንድነው?

ምልክቶቼ ከጥቂት ቀናት በላይ ቢቆዩስ?

ክትባት የመድኃኒት ዓይነት ነው። በመርፌ ወይም በመድኃኒት
ውስጥ ይመጣል።

ክትባት ምን ይሠራል?

ክትባቱን ከመውሰድዎ በፊት በቫይረስ ተይዘው ሊሆን ይችላል።
ምልክቶችዎ ከአንድ ወይም ከሁለት ቀናት በላይ የሚቆዩ ከሆነ፣
ሊታመሙ ይችላሉ። ራስዎን ማግለል (ከሌሎች ሰዎች መራቅ)
እና ለኮቪድ-19 ምርመራ ማድረግ አለብዎት።

ክትባት መውሰድ እንዳትታመሙ ያደርግዎታል። ለተለያዩ
ህመሞች ወይም በሽታዎች የተለያዩ ዓይነት ክትባቶች አሉ።

መጀመሪያ ክትባቱን የሚወስደው ማነው?

ክትባቶች አስተማማኝ ናቸው?
አዎ። ክትባቶች አስተማማኝ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ሐኪሞች
እና ሳይንቲስቶች ጠንክረው ይሰራሉ። አስተማማኝ የሆኑ
ክትባቶች ብቻ ናቸው በካናዳ ውስጥ ጥቅም ላይ እንዲውሉ
የተፈቀደላቸው። የክትባቶች ደህንነት ብዙ ጊዜ ይገመገማል።

ለኮቪድ-19 ክትባት አለ?
አዎ፣ ለኮቪድ-19 ጥቂት አዳዲስ ክትባቶች አሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ ናቸው? በጣም
በፍጥነት ነበር የተሰሩት።

ሐኪሞች፣ ነርሶች እና ሌሎች የጤና እንክብካቤ ሰጪዎች
በማኒቶባ ክትባቱን በመጀመሪያ ደረጃ እያገኙ ነው።
በመጀመሪያ ክትባቱን የሚወስዱ ሌሎች ሰዎች በጣም
ሊታመሙ የሚችሉ ሰዎች ናቸው። ይህ በዕድሜ የገፉ ሰዎችን
እና የአገሬው ተወላጆችን ያጠቃልላል።

ክትባቱን መቼ ማግኘት እችላለሁ?
ለሁሉም ሰው በቂ ክትባት ለማድረግ ጊዜ ይወስዳል። የተለያዩ
ሰዎች ክትባቱን በተለያዩ ጊዜያት ያገኛሉ። እነዚያ ውሳኔዎችን
ለማድረግ መንግስታት እና ባለሙያዎች በጋራ እየሰሩ ነው።
ሰዎች ክትባቱን የሚያገኙበት ጊዜ ሲደርስ ተጨማሪ መረጃ
የሚጋራ ይሆናል።

አዎ። የኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ መሆናቸውን
ለማረጋገጥ ሐኪሞች እና ሳይንቲስቶች ጠንክረው ሠሩ።
አስተማማኝ የሆኑ ክትባቶች ብቻ ናቸው በካናዳ ውስጥ ጥቅም
ላይ እንዲውሉ የተፈቀደላቸው። የክትባቶች ደህንነት ብዙ ጊዜ
ይገመገማል።

ክትባቱን ከወሰድኩ፣ ጭምብል ማድረግ እና
ከሌሎች ሰዎች በመራቅ መቀጠል አለብኝ?

በክትባቱ የተነሳ በኮቪድ-19 ልያዝ እችላለሁ?

ክትባቱን ለማግኘት መክፈል አለብኝ?

አይ። በክትባቱ የተነሳ በኮቪድ-19 ሊያዙ አይችሉም። ክትባቱ
ሰውነትዎ ኮቪድ-19 ን እንዲያውቅና እንዲዋጋ ይረዳል።

ክትባቱ በማኒቶባ ለሚገኙ ሰዎች ነፃ ነው።

በኮቪድ-19 ክትባት የጎንዮሽ ጉዳቶች አሉ?
ክትባቱን ከወሰዱ በኋላ፣ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖሩብዎት ይችላሉ።
ክትባቱን በወሰዱበት ቦታ ላይ ክንድዎ ሊታመም ይችላል።
ድካም ሊሰማዎት ወይም ትኩሳት ሊኖርብዎት ይችላል። ይህ
ማለት ሰውነትዎ ለክትባቱ ምላሽ እየሰጠ ነው ማለት ነው።
እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች ለጥቂት ቀናት ሊቆዩ ይችላሉ።
አንዳንድ ሰዎች ለክትባቶች አለርጂ ሊሆኑ ይችላሉ። የበለጠ
ከባድ የጎንዮሽ ጉዳቶች ሊኖራቸው ይችላል። እነዚህ ከባድ
የጎንዮሽ ጉዳቶች እምብዛም አይደሉም።

አዎ። ጭምብል መልበስ እና አካላዊ ርቀት የእርስዎን እና
የሌሎችን ደህንነት ለመጠበቅ ይረዳሉ።

ክትባቱን መውሰድ አለብኝ?
የኮቪድ-19 ክትባቱን ከፈለጉ መምረጥ ይችላሉ። ክትባቱን
የመውሰድ ግዴታ የለብዎትም።
ስለ ክትባቱ ብዙ ሰዎች የተለያዩ ነገሮችን እየተናገሩ ነው።
አንዳንድ መረጃዎች ትክክል ላይሆኑ ይችላሉ። ስለ ክትባቱ
የበለጠ ለማወቅ ከጤና እንክብካቤ ሰጪዎች ጋር መነጋገር
ይችላሉ። ጥሩ መረጃ ይሰጡዎታል።

እንዲሁም መረጃ ለማግኘት
manitoba.ca/COVID19/vaccine ን መጎብኘት ይችላሉ።

