
የኮቪድ-19 ክትባቶች ለህፃናት እና ታዳጊዎች
ወላጆች እና እንክብካቤ ሰጪዎች ማወቅ ያለባቸው ነገሮች

እድሜው 5 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ለኮቪድ-19 መከተብ አለበት

እድሜው 5 ዓመት እና ከዛ በላይ የሆነ ሁሉም ሰው ለኮቪድ-19 መከተብ አለበት

• በጣም መታመም

• የአጭር እና የረጅም ጊዜ የጤና ችግሮች መኖር

• ኮቪድ-19ን ለምትወዷቸው ሰዎች እና በትምህርት ቤት እና በማህበረሰቡ ውስጥ ላሉ ሰዎች ማሰራጨት

ህፃናት ወይም ታዳጊዎች ኮቪድ-19 እንዴት ተጽእኖ እንደሚያሳድርባቸው አስቀድሞ ለመናገር ምንም መንገድ የለም። ምንም እንኳን ያልተለመደ 
ቢሆንም፣ ጤናማ ህጻናት እንኳን በኮቪድ-19 ሊታመሙ ይችላሉ። ህጻናት እና ታዳጊዎች ኮቪድ-19 ከተያዙ በኋላ ቀጣይነት ያለው የጤና ችግር 
ሊያጋጥማቸው የሚችል ሲሆን ይህም የአካል እና የአዕምሮ ጤና ችግሮችን ጨምሮ የህይወታቸው ጥራት ላይ ተጽዕኖ ሊያሳድር ይችላል።

ህጻናትን ማስከተብ በኮቪድ-19 ከተያዙ በጣም እንዳይታመሙ ሊረዳቸው ይችላል። በተጨማሪም ክትባቱ ህጻናት በትምህርት ቤት ወይም በመዋዕለ 
ሕፃናት እንዲቆዩ እና በቡድን እንቅስቃሴዎች ውስጥ ደህንነታቸው በተጠበቀ መልኩ እንዲሳተፉ ይረዳል።

ህፃናት እና ታዳጊዎችን ለኮቪድ-19 በማስከተብ እንዲጠበቁ ያግዙ። 

የኮቪድ-19 ክትባቶች ለህፃናት እና ታዳጊዎች ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው
የኮቪድ-19 ክትባት ጥቅሞች ከሚታወቁ እና ሊከሰቱ ከሚችሉ ስጋቶች ይበልጥ ያመዝናሉ።

የኮቪድ-19 ክትባቶች የሚደረግባቸው ክትትል በዩናይትድ ስቴትስ ታሪክ ውስጥ እጅግ በጣም ጥብቅ በሆነ የደህንነት ክትትል ስር ነው። የኮቪድ-
19 ክትባት ለህፃናት ከመመከሩ በፊት ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ መሆኑን ለማረጋገጥ ሳይንቲስቶች በሺዎች በሚቆጠሩ ህፃናት ላይ 
ክሊኒካዊ ሙከራዎችን አካሂደዋል። ህጻናት እና ታዳጊዎች ላይ የማዮካርዲቲስ እና ፐሪካርዲቲስ ስጋትን ጨምሮ የኮቪድ-19 ክትባቶች ደህንነት 
ክትትል አሁንም እንደቀጠለ ነው። ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ የሚደረጉ ጠንከር ያሉ ምላሾች ያልተለመደ ሲሆን በጣም በተደጋጋሚ ሪፖርት 
የሚደረጉት ክትባቱ በተፈጸመ ማግስት ነው።

ህጻናት ኮቪድ-19ን በመከተብ ማግኘት አይችሉም እና የኮቪድ-19 ክትባቶች በምንም መልኩ DNA አይለውጡም። የኮቪድ-19 ክትባት 
ወደፊት ፍሬያማነት ወይም እርግዝና ላይ ምንም አይነት ችግር እንደሚፈጥር የሚያሳይ ምንም ማስረጃም የለም።

ቀጣይነት ባለው የደህንነት ክትትል የኮቪድ-19 ክትባት ለህፃናት እና ለታዳጊዎች ደህንነቱ የተጠበቀ ሆኖ መገኘቱን 

ቀጥሏል።

www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/adverse-events.html
http://www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html


ህፃናትን ለኮቪድ-19 ማስከተብ
የኮቪድ-19 የክትባት መጠን የሚወሰነው በክትባቱ ቀን ላይ ባለው ዕድሜ ላይ እንጂ 
በውፍረት ወይም በክብደት ላይ አይደለም። ህፃናት ለእነሱ ትክክለኛ መጠን የሆነ አነስተኛ 
የክትባት መጠን ያገኛሉ።

የኮቪድ-19 ክትባትን መውሰድ ሌሎች የተለመዱ ክትባቶችን ከመውሰድ ጋር በጣም 
ተመሳሳይ ይሆናል። ልጅዎ የጉንፋን ክትባቶችን ጨምሮ የኮቪድ-19 ክትባትን እና ሌሎች 
ክትባቶችን በተመሳሳይ ጊዜ ሊወስድ ይችላል።

በኮቪድ-19 የተያዙ ህፃናት እና 
ታዳጊዎች አሁንም መከተብ አለባቸው

ሰዎች ኮቪድ-19ን በሚያመጣው ቫይረስ ከተያዙ በኋላ 
መከተብ ተጨማሪ ጥበቃ ሊያስገኝላቸው እንደሚችል 
እየወጡ ያሉ ማስረጃዎች ያመለክታሉ። ስለዚህ አንድ ልጅ 
በኮቪድ-19 ተይዞ የሚያቅ የሆነ ቢሆንም እንኳን አሁንም 
መከተብ አለበት።

ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች
ሪፖርት የተደረጉት የጎንዮሽ ጉዳቶች  መለስተኛ፣ ጊዜያዊ እና ከተለመዱት ክትባቶች 
በኋላ እንደሚከሰተው ነው። አንዳንድ ህፃናት እና ታዳጊዎች ምንም የጎንዮሽ ጉዳት 
የላቸውም።

ከሁለተኛው የክትባት መጠን በኋላ የጎንዮሽ ጉዳቶች በጣም የተለመዱ ናቸው።  
እነዚህ የጎንዮሽ ጉዳቶች የልጅዎ የእለት ተእለት እንቅስቃሴ ላይ ተጽእኖ ሊያሳድሩ 
የሚችሉ ቢሆንም፣ በጥቂት ቀናት ውስጥ መጥፋት አለባቸው። ከክትባት በኋላ 
ከአስፕሪን ውጪ የሆነ ማስታገሻ ለመጠቀም የልጅዎን የጤና እንክብካቤ አቅራቢ 
ምክር ይጠይቁ። ልጅዎ ክትባቱን የወሰደበት ቦታ ላይ፣ በአካባቢው ህመም ከተሰማው 
ቀዝቃዛ እርጥብ ጨርቅ ማድረግን ጨምሮ፣ በቤትዎ ውስጥ ሊወስዱዋቸው 
ስለሚችሉ ሌሎች እርምጃዎችም መጠየቅ ይችላሉ።

ለህፃናት እና ታዳጊዎች የኮቪድ-19 ክትባትን 
ያግኙ
የኮቪድ-19 ክትባቶች በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ለሁሉም ሰው ነፃ ናቸው። 
የኮቪድ-19 ክትባትን ማግኘት ቀላል ነው፦

• ክትባቶች የሚገኙ ከሆነ ለማወቅ የልጅዎን ሃኪም ወይም በአካባቢዎ ያለ
መድሃኒት ቤት፣ ክሊኒክ ወይም የጤና ክፍልን ያነጋግሩ።

• vaccines.govን ይጎብኙ ከዚያም በአቅራቢያዎ ያለን ቦታ ለማግኘት
ZIP ኮድዎን ያስገቡ።

• ለህፃናት እና ለታዳጊዎች የኮቪድ-19 ክትባቶችን ለማግኘት ZIP ኮድዎን
ወደ 438829 ይላኩ ወይም 1-800-232-0233 ይደውሉ።

የ v-safe አጀማመር
ልጅዎን ካስከተቡ በኋላ  ለ v-safe  ከክትባት ጤና አረጋጋጭ 
በኋላ ያስመዝግቡ። v-Safe  ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ ግላዊ 
እና ሚስጥራዊ የጤና ምርመራዎችን ያቀርባል።

www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html

http://vaccines.gov
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html
http://www.cdc.gov/covid-19/children-teens.html



