
ሰለ ኮቪድ-19 ዘወትር የሚጠየቁ ጥያቄዎች

 “ክትባት ለመከተብ ፈርቼ ነበር ምክንያቱም ከስዎች ብዙ ኣሉባልታዎች ስለሰማሁ።  ነገር ግን 
በኮቪድ ሂወትህ ልታጣ ትችላለህ። ክትባቱ ደህና ኣንደሆነ ኣውቄያልሁና በቅርብ ጊዜ እከተባለሁ።" 
ትላለች” 
- Dabora Pech (ዳቦራ ፐች) የተባለች የሆስፒታል ረዳት፤ በኣሜሪካን የስቴት የካውንቲና የከተማ ኣስተዳደር 
ሰራተኞች/የዋሽንግቶን ስቴት የሰራተኞች ፈዴሬሽን ማሕበር ካውንስል 28 ስር ባለው የሃርቨርቪው ሆስፒታል የሰራተኞች 
ማህበር ኣባል ክትባቱን ለመከተብ ቆጠሮ ይዛለች። 

“በዚ ክትባት በጣም ተስፋ ኣለኝ። ለራሴ ብቻ መጠበቅ ሳይሆን በኣከባቤ ላሉት ሌሎችም   
መከላከል እችላለሁ። ወደ ስራ ስመጣ ከኣፍና ኣፍንጫ መሸፈኛ ማስክ በተጨማሪ መከላከያ እንዳለኝ 
ይሰማኛል።" ትላለች፡ 
- Nirpalinder Kaur, በሃርቨርቪው ሆስፒታል የማስተንፈስ ቴራፒስት፤ የ SEIU Healthcare 1199 NW 
የሰራተኞች ማሕበር ተወካይና ክትባቱን ለመከተብ ቆጠሮ የያዘች። 

 የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግቶን የሰራሕተኞች ማሕበር ጥምረት

ጥያቄ፡ ክትባቱ ደህና ወይም የማይጎዳ መሆኑን እንዴት እናቃለን? 
መልስ፡ የኣሜሪካ የክትባት ደህንነት ኣቛም (ሲስተም) ክትባቶች ኮቪድ-19 ክትባትም ጭምር ድህንነታቸው ለማረጋገጥ ይሰራል።
ብሕክምና በቂ ምርመራ (ሙከራ) ይደረጋል በተጨማሪም በክትባቱ ያልተጠበቀ ጉዳት (ችግር) ከተከሰተ ባለሙያዎች (ኤክስፐርት) ቶሎ 
ግብረ መልስ መስጠት እንዲችሉ የክትባቱ ደህንነት ለመቆጣጠር በጣም ጥብቅ ክትትል ይደረጋል።  በ Mayo clinic (ማዮ ክሊኒክ) ዘገባ 
መሰረት ከ 40,000 ሰዎች በላይ በሕክምና ሙከራ ጊዜ ክትባቱን ወስደዋል። ባለሙያዎች ማንኞውም የኮቪድ-19 ክትባቶች ኮቪድ-19 
ወረርሽን ሊያስይዙ እንደማይችሉ ይስማማሉ። ምክንያቱም በሚሰጠው ክትባት በሂወት ያሉ የኮቪድ-19 ቫይረስ ስለማይጠቀሙ ነው። 
ከተከተብክ በኋላ ኣንዳንድ ምልክቶች ሊታዩ ይችላሉ እንደ ብርድ ብርድ ማለትና፤ ትኩሳት የመሳሰሉ። ነገር ግን እነዚህ ምልክቶች 
ኖርማል ናቸው።  

የጽሑፉ ምንጭ በኢንተርነት፡ Facts about COVID-19 Vaccines (CDC) https://bit.ly/CDCvaccineinfo በሚል ይገኛል። 



“ክትባቱ ለራሳችንና ለሕብረተሳባችን ለመከላከል ይረዳል ለሕብረተሳባችን 
የሚጠቅሙ መልእክቶች ማስተላልፍ ኣለብን። ብዙ ስዎች ክትባቱ እንዲያገኙ 
(እንዲወስዱ) እንፈልጋለን።" ይላል/ትላለች” 

“ክትባት ሂወት ኣያድንም፤ መከተብ ነው እንጂ።  በኮቪድ-19 ክትባት ሳይንስ   
እተማመናለሁ። ክትባቱን ለመውሰድ ቆጠሮ ይጃለሁ እናንተም እንደዛ ማድረግ   
ኣለባችሁ።" ትላለች” 
-Terisa Schooley, የኮቪድ መርማሪና የክሊኒክ ላቦራቶሪ ቴክኒሻን፤ የ SEIU 925 የተባለ 
የሰራተኞች ማሕበር ኣባል የሆነችና ክትባቱን ለመውሰድ ቆጠሮ የያዘች። 

“የኮቪድ ወረርሽን የ300,000 ኣሜሪካዊያን ሞት ኣስከትለዋል። ይህንን ጉዳት የለለውና ውጤታማ 
የሆነ ክትባት ለመስራት ደከመን ሳይሉ ለሰሩት ሊቃውንቶች እያመሰገንኩ ሁሉም ሰው እንዲወደው 
ኣበረታታለሁ" ይላል  

- Dr. Tim Kelly, የተባለ በልልምድ ላይ ያለ የሳይኪይትሪ ምሁር፤ እንዲሁም በዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግቶን ለዶክተር 
በተግባር ልምምድ ላይ ያለ የሰራተኞች ማሕበር ኣባል የሆነና ክትባቱን ለመውሰድ የተመዘገበ። 

  opeiu8/afl-cio 

ጥያቄ፡ የኮቪድ-19 ክትባቱን ለመውሰድ ከፈራሁ ወይም ካሳሰብኝስ ምን ኣደርጋለሁ? 
መልስ፡ ኣንዳንድ ሰዎች በጤና ምክንያት ክትባቱን መውሰድ ኣይችሉም። ከዚህ በፊት የሚታውቅ ሃይለኛ ኣለርጂ ካለህ ወይም
የሰውነትህ በሽታ የመከላከል ኣቅም ኣነስተኛ ከሆነ መጀመርያ ዶክተርህን ጠይቅ። ከነጭ ዘር  ያሆኑ የሕብረተሰብ ሰራተኞች ከዚህ በፊት 
በሕክምና ኣድልዎ የተደረገባቸው በዚህ ክትባት ሊጠራጠሩ ይችላሉ። የጥናት ተመራማሪዎች  በጥቁሮችና  በኣሜሪካውያን ባላባቶች 
ላይ እምነት ለማግኘት ብዙ ስራ መስራት ይጠበቅባቸዋል። 

በዋሽንግቶን ስቴት በኮቪድ-19 ወረርሽን የሚለከፉት የጥቁሮችና የኣሜሪካውያን ባላባቶች  ብዛት ከነጮች ቁጥር ከሶስት እጥፍ በላይ ነው። 
ነጭ ላልሆኑ ሕብረተሰብ ከበሽታው መከላከል ኣለብን ስለሆነም ክትባት ለደህንነት መወሰድ ያለበት በጣም ኣስፈላጊ ነገር ነው። 

የጽሑፉ ምንጭ: Coronavirus (COVID-19) Vaccine (WA Department of Health) http://CovidVaccineWA.org 

ጥያቄ፡ ለምንድነው በተቻለ መጠን በብዛት ሰዎች የኮቪድ ክትባት መከተብ ያለባችው? 
መልስ፡ የኮቪድ ክትባት ለራስህ ብቻ ሳይሆን ለቤተሰቦችህ፤ ለሕብረተሰብህና ባኣጠቃላይም ለኣሜሪካ ይከላከላል።
እንደ Mayo clinic (ማዮ ክሊኒክ የተባለ) ዘገባ በጋራ ወይም በቡድን ኣብሮ ለሚኖር ሰዋች ደህንነት የሚጠበቀው በብዛት ከነዚህ ሰዎች 
ከብሽታ ድህንነታቸው ሲረጋገጥና በሽታው መዛመት ሳይችል ሲቀር ነው ይላል። የተፈጥሮ በሽታ ወይም ወረርሽን በቡድን ወይም 
ኣብሮ ለሚኖሩ ሰዎች ድህንነት ያመጣል ብለን ከጠብቅን፤ ብዙ ተጨማሪ ሰዎች ይሰቃያሉ ኣንዲሁም ይሞታሉ። ሆስፒሎች ካሉበት 
በላይ ይጨናነቃሉ። 

ክትባት መከተብ ማለት ተጨማሪ ሰዎች ድህንነታቸ ሳይጎዳ ከበሽታው መከለከል ይችላሉ ማለት ነው። እንዳንድ ሰዎች የጤና ችግር 
ስላለባቸው ክትባቱን መውሰድ ኣይችሉም። የቀረን ግን ክትባቱ በተገኘበት ጊዜ ቶሎ ብለን መከተብ ኣለብን።  

 የጽሑፉ ምንጭ: Herd immunity and COVID-19 (Mayo Clinic) https://bit.ly/vaxprotects 




