እውነት ነው?
የ COVID-19 ክትባት እውነታ ማረጋገጫ
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የ COVID-19 ክትባቶች
ዘረመሎትን ወይም DNA
አይቀይሩም፡፡

የCOVID ክትባቶች
DNAዬን ይቀይረው
ይሆን? ማንነቴን?
የቤተሰቦቼን ዘረመል?

ሁለቱም የ Moderna እና የ Pfizer ክተባቶች Messenger
(የተላላኪ) RNA (ወይም mRNA) ይጠቀማሉ፡፡ mRNA ሰውነታችን
ጸረ-ህዋሶችን እና ሌሎች በሽታን የሚከላከሉ ህዋሶች እንዲያመረቱ እና
እኛን እንዲከላከሉ ያስተምራል፡፡
በ COVID-19 ክትባት ውስጥ የሚገኘው mRNA መቼም ቢሆን
የህዋሳችን የውስጠኛው ክፍል - DNA የሚቀመጥበት ቦታ ውስጥ ፈጽሞ
አይገባም፡፡ ይህ ማለት mRNA፣ DNA ን በየትኛውም መንገድ
ሊለውጠው አይችልም ማለት ነው፡፡ mRNA ህዋሶቻንን አስተምሮ
ሲጨርስ፣ ሰውነታችን ውስጥ ያሉ ማብላያዎች mRNA ን እያብላሉ
በማፈራረስ ከሰውነታችን እንዲወገድ ያደርጉታል፡፡

ከክትባቱ COVID-19
ሊይዘኝ ይችላል?
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የ COVID-19 ክትባቶች በኮሮና
ቫይረስ እንዲያዙ
አያደርግዎትም፡፡

በየትኛዎቹም የ COVID-19 ክትባቶች ላይ የኮሮና ቫይረስ የለም፡፡
ክትባት በማግኘትዎ ምክኒያት ኮሮና ቫይረስ አይዝዎትም፡፡
ክትባቶቹ የሰውነታችን ህዋሶች ልክ በ COVID-19 ቫይረስ ሽፋን ላይ ያለውን አይነት
ፕሮቲን እንዲያመርቱያስትምራሉ፡፡ ይህንን መመሪያ ለማስተላለፍ፣ተላላኪ RNA (mRNA)
ወይም ጉዳት እንዳያስከትል ሆኖ የተሻሻለ በተለመደየጉንፋን ቫይረስ ላይ የሚገኘውን ቫይረስ
ክትባቶቹ ይጠቀማሉ፡፡ ሰውነታችን ይህንን ፕሮቲንመለየት ከተማረ በኋላ፣የ COVID-19
ቫይረስ ሰውነታችን ውስጥ ቢገባ በቂ የሆነ በሽታንየመከላከል አቅም እንዲገነባያስችለዋል፡፡
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የ COVID-19 ክትባቶች ቀለል ያሉ የጉንፋንአይነት ምልክቶችን ሊያመጡ ይችላሉ፣ ነገር
ግን እጅግ የከፋ የሆኑ የሰውነት ምላሾች
የማጋጠም እድላቸው በጣም አናሳ ነው፡፡

እንደ የራስ ምታት፣ የሚያቃጥል እጅ፣ ድካም ወይም ትኩሳትን የመሰሉ
የጎንዮሽ ጉዳቶችን ክትባቱን ባገኙ በመጀመሪያዎቹ አንድ ወይም ሁለት
ቀናት ውስጥ ሊያጋጥምዎት ይችላል፡፡ ነገር ግን እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች
ብዙም አይቆዩም እና ክትባቱ እየሰራ እንደሆነ ማሳያ ናቸው፡፡

በ COVID-19 ክትባት
ምክኒያት እጅግ የከፋ
የሰውነት የአላርጂክ
ምላሽ እንዳያጋጥመኝ
ሰግቻለሁ፡፡

እጅግ የከፉ የአላርጂክ ምላሾች (አናፊላክሲስ) የማጋጠም እድላቸው
በጣም አናሳ ነው፣ ሆኖም ግን ሊያጋጥሙ ይችላሉ፣ በተለይም እጅድ
የከፋ የአላርጂክ ሁኔታ ቀድሞውኑ ባላቸው ሰዎች ላይ፡፡ ሁሉም
መታከም የሚችሉ ናቸው፡፡
ድንገት አደጋ ቢፈጠር፣ የአደጋ መከላከያ መንገዶች ተዘጋጅተዋል፡፡
ከተከተቡ በኋላ ለ15 ደቂቃዎች እንዲቆዩ ይጠየቃሉ፣ በዚህም
ለክትባቱ እጅግ የከፋ የአላርጂክ ምላሽ እንደሌልዎት ማረጋገጥ
ይቻላል፡፡

ክትባቱ ውስጥ ስላሉት
ነገሮች ብዙ መላምቶችን
ሰምቻለሁ፡፡
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የ COVID-19 ክትባቶች የመከታተያ
መሳሪያዎች፣ የጽንስ ህዋስ፣ የአሳማ
ውጤቶች፣ ጉዳት አምጪ ብረቶች
ወይም መረዛማ ንጥረ-ነገሮች
አይዙም፡፡

በ Pfizer እና Moderna ክትባቶች ውስጥ ያለው ቁልፍ ንጥረ-ነገር mRNA የሚባል
ዘረመል ነው፡፡ ክትባቱ በተጨማሪም ቅባቶች፣ ጨዎች፣ አሴቲክ አሲድ (የአቼቶ ዋና
አካል) እና ስኳር ይይዛል፡፡ በ Johnson & Johnson (J&J) ክትባት ውስጥ ያለው
ዋና ንጥረ-ነገር ህመም እንዳያስከትል ሆኖ የተሻሻለ የተለመደ የጉንፋን ቫይረስ ነው፡፡ የ
J&J ክትባት ማረጋጊያዎችን (ጨዎች፣ አልኮሎች፣ ፖሊሶርቤት 80፣ ሃይድሮክሎሪክ
አሲድ) እና አሚኖ አሲዶችን ይይዛል፡፡እነዚህ ክትባቶች ከአማካይ የድንች ጥብስ ያነሰ
ንጥረ-ነገሮችን ነው የያዙት፡፡!
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የተለየ የቆዳ ቀለማ ባላቸው
የህብረተሰብ ክፍሎች ውስጥ የ
COVID-19 ክትባት አልጋ የመያዝ
መጠን እና ሞትን ይቀነሳል፡፡

የ COVID ክትባቶች ጥቁሮች፣
ነባሮች እና የተለየ የቆዳ ቀለም
ባላቸው ሰዎች ላይ ውጤታማ
እንደሆነ እንዴት ማወቅ
እንችላለን?

የ COVID-19 ክትባቶች ከመዘጋጀታቸው በፊት፣ የህብረተሰብ አንቂዎች
እና ተሰሚነት ያላቸው ሰዎች በታሪክ በነበረው እና አሁንም እየቀጠለ
ስላለው፣ በጥቁሮች፣ ነባር ነዋሪዎች እና የተለየ የቆዳ ቀለም ባላቸው ሰዎች
ላይ በህክምና ማህበረሰቡ እና በመንግስት ተቋማት ስለሚደርሰው ጉዳት
ጥያቄያቸውን አንስተው ነበር፡፡ ለጥረታቸው ምስጋና ይግባና፣ በአስረ
ሺዎች ከሚቆጠሩ የ COVID-19 ክትባት የሙከራ ተሳታፊዎች የህዝባችንን
ብዝሃነት ያንጸባረቃል። ክትባቶቹ በተለያዩ የዘር እና የብሄር ቡድኖች
ውስጥ ውጤታማነታቸው እና ደህንነታቸው የተጠበቀ መሆኑ ታይቷል፡፡

በክንግ ካውንቲ ውስጥ የጥቁር፣ ነባር አሜሪካውያን፣ ላቲኖ እና
የፓሲፊክ አይላንደር ማህበረሰቦች በ COVID-19 ምክኒያት
በከፍተኛ መጠን በሆስፒታል ውስጥ አልጋ ይዘዋል እናም ሞተዋል፡፡
እነዚህ ማህበረሰቦች በክትባቱ ከፍተኛ ጥቅም ከሚያገኙት ውስጥ
ይመደባሉ፡፡

የክሊኒካል ሙከራዎች:ማንተሳተፈ?
Pfizer

የክትባት አይነት

በተጨማሪም፣ የተለየ የቆዳ ቀለም ያላቸው ሰዎች በክትባት ዝግጅት
ወቅት የአመራር ሚናን ተጫውተዋል፡፡ ለምሳሌ፣ Dr. Kizzmekia
Corbett፣ ጥቁር ሳይንቲስት እና የብሄራዊ የጤና ተቋም
የኮሮናቫይረስ ክትባት ምርምር ዋና መሪ ተካቶበታል፡፡
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Amharic 3/12/21

ተጨማሪ ምንጮች
ስለ COVID-19 ክትባት ተጨማሪ መረጃን ለማግኘት እና ለክትባቱ ያልዎትን ተገቢነት ለማወቅ:
kingcounty.gov/covid/vaccine/amharic
ስለ COVID-19 እንክብካቤ፣ ምርመራ፣ ማግለል/ራስን ማሸሽ፣ እና ለድርጅቶች ምንጮችን ለማግኘት::
KingCounty.gov/covid/amharic
ስለ COVID-19 ያልዎትን የህክምና ጥያቄዎች ወይም የ COVID-19 ምርመራ ወይም ክትባት ለማግኘት ቀጠሮ ለማስያዝ
እንዲረዳችሁ: በ (206) 477-3977 በማንኛውም ቀን ከ 8:00 AM (ጠዋት) እስከ 7:00 PM (ማታ) ይደውሉ፡፡
አስተርጓሚዎች አሉ፡፡

