
 

 

ኮቪድ 19  ክትባት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ዲስትሪክቱ ሰዎች የኮቪድ 19 ክትባት እንዲያገኙ ምን አይነት እርዳታ እያደረገ ነው ? 
 

 
ዲሲ ሄልዝ ከፌደራል፣ ከስቴት፣ ከአካባቢው እና ከማህበረሰቡ ጋር በመሆን የኮቪድ 19 ክትባቱን እንዴት 
ማድረስ, ማስቀመጥ እና መጠቀም እናዳለባቸው አብረው በጋራ እየሰሩ ነው። የሰዎች አገልግሎት ክፍል 
በአካባቢያችን ያሉ አሁን ቤት የሌላቸው ሰዎች ክትባቱን ማግኘት እንደሚችሉ ለማረጋገጥ ከ ዲሲ ሄልዝ 
እና ከዩኒቲ ሄልዝ ኬር ጋር አብሮ እየሰራ ነው። መጠለያዎችን ፣ ሆቴሎችን፣ እና ሰፈሮችን በሚቀጥለው ወር 
በመጎብኘት ነዋሪዎች የክትባት እድል እንዲያገኙ ያረጋግጣል። 

በአሁኑ ጊዜ  በህክምና ተቋማት እና እድሚያቸው 65 እና ከዛ በላይ የሆኑ የዲሲ ነዋሪዎች በ ዲስትሪክቱ 
የክትባት ፖርታል vaccinate.dc.gov ወይም በስልክ ቁጥር 855 363 0333 ላይ የክትባት ቀጠሮ መያዝ 
ችለዋል። የጥሪ ማዕከሉ ከሰኞ እስከ አርብ ከ ጠዋቱ 8 ሰዓት እስከ ምሽቱ 7 ሰዓት እና ቅዳሜ ከ ጠዋቱ 8 
ሰዓት እስከ ከሰዓት 4 ሰዓት ድረስ ክፍት ነው። 

ክትባቱን ማግኘት ለምንድን ነው የሚጠቅመው? 

የኮቪድ 19 ክትባቱን ማግኘት እራሶን እና በዙሪያዎ ያሉትን  ለመከላከል ጥሩ መንገድ ነው።  

የኮቪድ 19 ክትባት የበሽታውን ስርጭት ለማቆም ብቸኛ መንገድ ነው ። መጀመሪያ ላይ የክትባት አቅርቦት 
ውስን ስለሚሆን ፣ ስርጭቱን ለማስቆም ሌሎች ነገሮችንም ማድረግ ልክ እንደ አሁኑ ጠቃሚ ነው። ይህ 
ማለት  የፊት ጭንብል ማድረግ ፣ 6 ጫማ ርቀት ከሌሎች መራቅ፣ እና ካመማችሁ ቤት መቆየት ። 

ኮቪድ 19 ክትባት መጥፎ ጎን አለው?  

ከኮቪድ 19 ክትባት በኋላ፣ የተወሰነ የሚታዩ ምልህቶች አሉ። ይህ መደበኛ እና ክትባቱ እየሰራ ነው ማለት 
ነው። በአብዛኛው የሚታዩ ምልክቶች የሚያካትቱት፡ የተወጉበት ቦታ ህመም፣ ትኩሳት፣ ብርድ፣ የሰውነት 
ቁርጥማት ፣ እና ድካም። 

በክትባቱን የሚሰጣችሁ የጤና ባለሙያ ስላሉት ምልክቶች የበለጠ ይነግርዎታል እና ከክትባቱ በኋላ 
የሚመጡ ህመሞች እና አልመመቸቶች ለመቀነስ የሚረዱ ነገሮችን ይነግርዎታል። 

ምን ያህል መጠን የኮቪድ 19 ክትባት ነው የሚያስፈልገው?ተጨማሪ የክትባት መጠን ያስፈልጋል?  

እስካሁን ተቀባይነት ያገኙት ክትባቶች ሁለት መጥን ይጠይቃል። እንደምትወስዱት የክትባት አይነት ፣ 
ሁለተኛውን ክትባት የመጀመሪያውን በወሰዳችሁ በ21ኛው ቀን ወይም የመጀመሪያውን በወሰዳችሁ  
በ28ኛው ቀን ይወሰዳል።ሁለተኛ ዙር የምትወስዱት ክትባቱን የበለጠ ውጤታማ እና እንዲቆይ ያደርገዋል። 

ቫይረሱ ኖሮቦት የዳኑ ከሆነ፣ ክትባቱን ማግኘት ይኖርቦታል? 

ኮቪድ 19 ኖሮባቸው የዳኑ ሰዎች ክትባቱን ማግኘት አለባቸው። ፀረ እንግዳ አካሉ ከኢንፌክሽኑ በኋላ ምን 
ያህል እንደሚቆይ አይታወቅም ወይም ድጋሚ እንዳይዘን እንደሚከላከሉልን  አናውቅም። ስለዚህ የክትባቱ 
ሙከራ ቢጠናቀቅም፣ ሳይንቲስቶቸ ስለኮቪድ 19 ጥናታቸውን መቀጠል ግን ጠቃሚ ነው፤ በተለይ በኮቪድ 
19 የታመሙ ሰዎች ድጋሚ ይያዛሉ የምለውን።  

 

 



 

 

ኮቪድ 19  ክትባት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ዲስትሪክቱ ሰዎች የኮቪድ 19 ክትባት እንዲያገኙ ምን አይነት እርዳታ እያደረገ ነው ? 
 

ክትባቱን ካገኘሁ በኋላ፣ ክትባቱን ሰለመውሰዴ የሚያሳይ ሰነድ አገኛለሁ ? 

ሁለቱም ተቀባይነት ያላቸው የኮቪድ 19  ክትባቶች ሁለት መጠን ስለሚጠይቁ፣ የኮቪድ 19 ክትባት ወረቀት 
የመጀመሪያውን የክትባት መጥን ከወሰዳችሁ ባኋላ ይሰጣችኋል።  ለሁለተኛው መጠን ክትባት መቼ 
መመለስ እንዳለባችሁም ያስታውሳችኋል። ክትባቱ እንዲመዘገብ ለሁለተኛ መጠን  ክትባት ስትመለሱ 
ካርዱን ይዛችሁ መምጣት ይኖርባችኋል። 

ክትባቱን ከወሰድኩ  በኋላ   ጭምብል ማድረግ ያስፈልገኛል? 

አዎ ፣ መላውን የ ህብረተሰብ ክፍል ክትባት ለማዳረስ ወራቶች ስለሚወስድ ፣ ጭምብል ማድረጉን ፣ 
ማህበራዊ ርቀት መጠበቅ፣ ጥሩ ንፅህናን መጠበቅ፣ እንዲሁም ብዙ ህዝብ ከሚገኝበት እና ስብሰባዎች 
መራቅ አለብዎት ፡፡ 

ክትባቱን ለመቀበል እንዴት መመዝገብ እችላለሁ? 

የዲሲ ሁማን ሰርቪስ ክትባቱን በዲስትሪክቱ መጠለያ ለሌላቸው ነዋሪዎች ክትባቱን ለማሰራጨት ከዩኒቲ 
ሄልዝ ኬር ጋር እየሰራ ነው ፡፡ ነዋሪዎቹ የክትባት እድል እንዲያገኙ ለማድረግ ይረዳ ዘንድ በሚቀጥለው ወር 
መጠለያዎችን ፣ ሆቴሎችንና መጠለያዎችን ይጎበኛሉ፡፡ 

የተለመዱ ጥያቄዎች እና አሳሳቢ ጉዳዮች 

የ COVID ክትባት በፍጥነት ተመርቶ ተዘጋጅቶአል ፡፡ አስተማማኝነቱንመሆኑን እንዴት ማወቅ 
እችላለሁ? 

ሳይንቲስቶች እንደ SARS እና MERS ያሉ ሌሎች የኮሮናቫይረሶች ወረርሽኝ መከሰቱን ተከትሎ በብሔራዊ 
የጤና ተቋማት እና በፔንሲልቬንያ ዩኒቨርሲቲ ሳይንቲስቶች ይህን ዓይነቱን ክትባት ለመፍጠር ለዓመታት 
ሲሠሩ ቆይተዋል 

በይበልጥ በ 2020 በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በክትባት ሙከራዎች ላይ ተሳትፈዋል ፡፡ ክትባቶቹ ከ 
ከተገ ኙ ጊዜ አንስቶ በዓለም ዙሪያ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ክትባቱን አግኝተዋል ፡ 

ስለ COVID-19 ክትባት በተለምዶ የተሳሳቱ አመለካከቶች ምንድናቸው? 

አሁን በአሜሪካ ውስጥ የተረጋገጡ እና እንዲወሰዱ የሚመከሩ የ COVID-19 ክትባቶች አሉ ፣ ትክክለኛ 
የክትባት መረጃ በጣም አስፈላጊ ነው ፡፡ በጣም ከተለመዱት የክትባቱን በተመለከተ የተሳሳቱ አመለካከቶች 
በስተጀርባ ያሉ እውነታዎች የሚከተሉት ናቸው- 

የተሳሳተ አመለካከት: - የCOVID-19 ክትባቶች ሰዎች  የሰው አካል ውስጥ ማይክሮቺፕ ለማስገባት  
የሚያገለግሉ ናቸው ፡፡ 
እውነታ: መረጃ-ክትባቱ ማይክሮ ቺፕ የለውም ፣ ስለዚህ ክትባቱ ሰዎችን ለመ ከታተል ወይም የግል 
መረጃዎችን ወደ የመ ረጃ ቋት ለማከማቸት አይደለም ፡፡ 

 

 

 



 

 

ኮቪድ 19  ክትባት በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች 

ዲስትሪክቱ ሰዎች የኮቪድ 19 ክትባት እንዲያገኙ ምን አይነት እርዳታ እያደረገ ነው ? 
 

የተሳሳተ አመለካከት:: ከክትባቱ ኮሮና ቫይረስ ያሲዛችኋል 

እውነታ: በአሁኑ ጊዜ በአሜሪካ ውስጥ በመሰራት ላይ ከሚገኙት የ COVID-19 ክትባቶች መካከል የትኛውም 
ክትባት ቢሆን COVID-19 ን የኮሮና ቫይረስ አያስተላልፍብዎም ።  ክትባቱ የኮሮናቫይረስ አካል የሆነውን 
ፕሮቲን  ለመስራትና እና ሰውነትዎን እንዲለምደው ያደርጋል ፡፡  ክትባቱ ልክ ወደ ሰውነታችን ሲገባ እንግዳ 
ስለሆነ እና የሚያሳምም ቫይረስ ስላልሆነ ህመም ላይሰማዎ ይችላል፡፡ አንዳንድ ሰዎች ሲከተቡ (ራስ ምታት ፣ 
ትኩሳት ፣ ብርድ ብርድ ማለት ፣ የታመመ ይህም  የሰውነትዎ የበሽታ መከላከያዎች ባእድ ነገር ሲገባ 
ለመዋጋት በሚያደርጉት ሂደት የሚፈጠር ነገር ነው፡፡  

የተሳሳተ አመለካከት:: ኮሮና ቫይረስ ክትባቶች ዲ ኤን ኤዬን ይለውጣሉ። 

 

እውነታ:  የ COVID-19 ክትባት ዲ ኤን ኤዎን አይለውጠውም። እንደ ከሲዲሲ እንደተገኘው መረጃ  ከሆነ 
መጀመሪያ የወጡት የ COVID-19 ክትባቶች አር ኤን ኤ ወይም ኤም አር ኤን ኤ ክትባቶች ናቸው ፡፡ ክትባቱን 
ስንከተብ ሰውነታችን የኮሮቫቫይረስ ፕሮቲ ኖች እንዲ ሰሩ መመሪያ ይሰጣቸዋል ፡፡ ከዚያ የሰውነታችን በሽታ 
የመከላከል ስርዓት ያልተለመዱ መሆናቸውን ይገነዘባል ከዛም ወደ ሰውነታችን እንዳይገቡ  ያጠቃቸዋል ፡፡ 
ያንን እያደረገ እያለ ምን እንደሚመስል በሂደት የገነዘባቸዋል  ፡፡ 

ሳይከተቡ ኮሮናቫይረስ ወደ ሰውነትዎ ቢገባ የሰውነታችን በሽታ የመከላከል ስርዓት መጥፎ መሆኑን 
በፍጥነት አይገነዘበውም በመሆኑም ቫይረሱ በሰውነትዎ  ውስጥ በፍጥነት እንዲሰራጭ  እና 
እንዲታመሙ ያደርግዎታል፡፡ ስለዚህ ክትባት ካልተከተቡ ቫይረሱ በሰውነትዎ ውስጥ እየተስፋፋ 
በሽታ የመከላከል አቅምዎን በከፍተኛ ፍጥነት ይቀንሰዋል ፡፡ 

ክትባቱ በ COVID-19 እንዲያዙ አያደርጎትም ፣ እንዲሁም ዲ ኤን ኤዎን ወይም አይቀይረውም 

 

 
 
 


