ቅድመ-ክትባት መጠይቅ ለ
COVID-19 ክትባቶች
ለተከታቢዎች:

የታካሚው ስም

የሚከተሉት ጥያቄዎች ዛሬ የ COVID-19 ክትባት እናዳያገኙ
የሚያደርግዎት የትኛውም አይነት ምክኒያት ካለ ለማወቅ ይረዳናል፡፡

እድሜ

“አዎ” ብለው ለየትኛውም ጥያቄ መመለስዎ፣ ክትባቱን የግዴታ ማግኘት የለብዎትም
ማለት አይደለም፡፡ ተጨማሪ ጥያቄ ሊያስፈልግዎት እንደሚችል ማሳያ ነው፡፡ ግልጽ
ያልሆነልዎት ጥያቄ ካለ፣ እባክዎ የጤና እርዳታ አቅራቢዎ እንዲያብራራልዎት ይጠይቁ፡፡

አላውቅም

አዎ

አይ

1. ዛሬ ህመም እየተሰማዎት ነው?
2. እስካሁን ድረስ የ COVID-19 ክትባት ወስደዋል?

• አዎ ከሆነ መልስዎ፣ የትኛውን የክትባት ምርት ነው የወሰዱት?

□

Pfizer



Moderna



Janssen (Johnson & Johnson)



ሌላ ምርት

3. የአላርጂክ የሰውነት ምላሽ ኖርዎት ያውቃል:
(ይህ የከፋ የሰውነት አላርጂክ ምላሽ [ምሳሌ፣ አናፊላክሲስን] ሆኖ በኢፒነፍሪን ወይም ኢፒፐኢን (EpiPen®) መታከምን ወይም ሆስፒታል መሄድን ያስከተለን ያጠቃልላል፡፡ በ 4 ሰአት ውስጥ ያጋጠመ
የአላርጂክ የሰውነት ምላሽ ሆንኖ የቆዳ ሽፍታ፣ እብጠት፣ የትንፋሽ መጨናነቅ እና የአተነፋፈስ ድምጽ መቀየርን ያጠቃልላል፡፡)

• የ COVID-19 ክትባት አካል የሆነ ከሚከተለው ውስጥ ማንኛውም ክፍል፡
○ ፖሊኢታይሊን ግላይኮል (Polyethylene glycol (PEG))፣ እንደ የሆድ ድርቀት መድሃኒቶች እና የአንጀት
ውስጥ መመልከቻ ሂደቶች ውህድ ውስጥ ያለ

○ ፖሊሶርቤት (Polysorbate)፣ በተወሰኑ ክትባቶች፣ የተሸፈኑ መድሃኒቶች፣ በደም ስር የሚሰጡ ስቴሮይድ መድሃኒቶች
ውስጥ ይገኛል፡፡

• ከዚህ በፊት የወሰዱት የ COVID-19 ክትባት
• ክትባት ወይም የሚወጋ መድሃኒት ሆኖ በውስጡ ብዙ ንጥረ-ነገሮችን የያዘ፣ አንዱ የ COVID-19 ክትባት፣ ነገር ግን
የትኛው ክፍል ምላሹን እንዳስከተለ የማይታወቅ፡፡

4. ለሌላ ክትባት (ከ COVID-19 ክትባት ውጪ) ወይም ለሌላ ለሚወጋ መድሃኒት አላርጂክ የሰውነት ምላሽ ኖርዎት ያውቃል?
(ይህ የከፋ የሰውነት አላርጂክ ምላሽ [ምሳሌ፣ አናፊላክሲስን] ሆኖ በኢፒነፍሪን ወይም ኢፒፐኢን (EpiPen®) መታከምን ወይም ሆስፒታል መሄድን ያስከተለን
ያጠቃልላል፡፡ በ 4 ሰአት ውስጥ ያጋጠመ የአላርጂክ የሰውነት ምላሽ ሆንኖ የቆዳ ሽፍታ፣ እብጠት፣ የትንፋሽ መጨናነቅ እና የአተነፋፈስ ድምጽ መቀየርን
ያጠቃልላል፡፡)

5. ከ COVID-19 ክትባት አካል ወጪ ለሆነ፣ ለሌላ ክትባት ወይም የሚወጋ መድሃኒት የከፋ የአላርጂክ የሰውነት
ምላሽ (ምሳሌ፡ አናፊላክሲስ) ኖርዎት ያውቃል? ይህም ምግብን፣ የቤት እንስሳትን፣ የእባብ መርዝን፣ አካባቢያዊ
ወይም በአፍ የሚወሰድ አላርጂዎችን ያጠቃልላል፡፡
6. ባለፉት 14 ቀናት ውስጥ የትኛውም አይነት ክትባት ተከትበዋል?
7. ለ COVID-19 ፖዘቲቭ ሆነው ያውቃሉ ወይም በሃኪም COVID-19 እንዳለዎት ተነግሮታል?
8. ለ COVID-19 ህክምና እንዲሆን የተዘጋጀ የጸረ-ህዋስ (ሞኖክሎናል ጸረ-ህዋሶች ወይም ኮንቫለሰነት ሴረም) (passive
antibody therapy (monoclonal antibodies or convalescent serum)) ወስደው ያውቃሉ?
9. እንደ ኤች.አይ.ቪ. (HIV) በሽታ ወይም ካንሰር በመሰሉ ህመሞች ወይም የበሽታ የመከላከል አቅምን በሚቀንሱ
መድሃኒቶች ምክኒያት የቀነሰ የበሽታ የመከላከል አቅም አልዎት?
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10. የደም መድማት ችግር አለብዎት ወይም ደም የሚይቀጥኑ መድሃኒቶች ይወስዳሉ?
11. እርጉዝ ነዎት ወይም ጡት ያጠባሉ?
12. በቆዳ ውስጥ የሚሰጡ መድሃኒቶች አልዎት?
ቅጹ ታይቷል
03/15/2021
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ከክትባት ስራ ጥምረት ( Immunization Action Coalition (IAC)) የመለያ መጠይቅ የተወሰደ
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