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አሁኑኑ ቀጠሮ 
ማስያዝ

COVID-19 ክትባት መስጫ  

(እድሚያቸው 5-11 ዓመት ለሆኑ) ህጻናት

LET’S DO THIS

እድሚያቸው ከ5 እስከ 11 ዓመት ለሆኑት ህጻናት ከ COVID-19 ለመከላከል ለምድ ነው ክትባት መውሰድ ያለባቸው?

COVID-19 ቫይረስ ሲሆን ይህም ከባድ ህመም እና ለሞት ምክንያት ይሆናል እንዱሁም ለረጅም ጊዜ የጤና ችግር ሊፈጥር ይችላል። በሰዎች 

መካከል በቀላሉ መሰራጨት እንደሚችል እና አንዳዴ ጥቂት ምልክቶች ወይም የበሽታ ምልክቶችን ስለማያሳይ ታዲያ ቫይረሱን ወደሌላ ሰዎች 

ከማስተላለፍዎ በፊት እንደተበከሉ ለማወቅ ያስቸፍራል።

ምንም እንኳን በ COVID-19 በሽታ መበከል ከጎልማሶች ጋር ሲነጻጸር ብዙጊዜ በህጻናት ላይ አነስተኛ ሲሆን ታዲያ ህጻናት ክትባትን እንዲያገኙ 

ለመርዳት ጠንከር ያሉ ምክንያቶች እንዳሉ ነው:

• ክትባቶችን መውሰዱ ለበሽታ መቋቋም ሀይል አሰራር እንደሚረዳ ነው። ልጅዎን በማስከተብ በ COVID-19 ለሚከሰት ከባድ ህመም 

ለመከላከል እንደሚረዳና መከላከያው ለረጅም ጊዜ ሊሰራ ይችላል። 

• እንዲሁም ክትባትን በመውሰድ ጓደኞችን፤ ቤተሰብን እና ማህበረሰብን ለመከላከል ይረዳል ይህም በቀላሉ ለበሽታ መጋለጥ ለሚችሉ 

በሁሉም እድሜ ገደብ ላሉ ሰዎች ያካተተ የቫይረሱን ስርጭት በመቀነስ ስለሚረዳ ነው።

• ክትባትን መውሰድ የሚረዳዉ ህጻናት በትምህርት ቤት እና በማሕበረሰብ እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲቀጥሉ ሲሆን፤ ይህም ለመማርና 

እድገታቸው ጠቃሚ ስለሆኑ ነው።

በሞላው ዓለም ያሉት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ህጻናት ከCOVID-19 ቫይረስ ለመከላከል ደህንነቱ በተጠበቅወ ክትባቶችን ወስደዋል። ማስረጃ 

እንደሚያሳየው ለህጻናት ክትባትን በማቅረብ በCOVID-19 ለሚከሰት ከባድ ህመምን ለመከላከል እጅግ በጣም ጥሩ እንደሆነ እና የቤተሰብዎ 

ደህንነት እንዲጠበቅ ይረዳል። 

ህጻናት እንደ ጐልማሶች አንድ ዓይነት ክትባቶችንና መጠን/doses ያገኛሉን?

አይ፡ እድሚያቸው ከ5 እስከ 11 ዓመት ላሉ ህጻናት የተፈቀደው ክትባት ለየት ያለ Pfizer (Comirnaty) ለህጻን/

paediatric ክትባት ሲሆን የሁለት ጊዜ መጠን/doses በ8 ሳምንታት ልዩነት ይሰጣል።

እድሚያቸው ከ5 እስከ 11 ዓመት ላሉ ህጻናት የሚሰጣቸው የ Pfizer ክትባት መጠን/dose ከእድሚያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ 

ከሆኑ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር አንድ ሶስተኛ ይሆናል። እድሚያቸው 12 ዓመትና ከዚያ በላይ ከሆኑ ሰዎች ጋር ሲነጻጸር በዚህ እድሜ ቡድን ላሉት አነስተኛ 

መጠን/dose መጠቀሙ ተመሳሳይ የሆነ ከፍተኛ መከላከል በህጻናት ላይ ማስገኘት ስለሚችል ነው።

በህጻናት ላይ የሚፈጠሩት ችግሮች በጐልማሶች ከሚፈጠሩሮች ችግር ጋር ተመሳሳይ ናቸውን?

አዎ፡ ህጻናት የ COVID-19 ክትባትን ከወሰዱ በኋላ ልክ ጐልማሶች እንደሚያጋጥማቸው ተመሳሳይ የሆነ ለተለመደ ችግር ሊያጋጥማቸው ይችላል። 

እነዚህ የሚፈጠሩት ችግሮች በአጠቃላይ አነስተኛ እና ከአንድ ወይም ከሁለት ቀናት በኋላ እንደሚጠና እና በዚህ ሊካተቱ የሚችሉት:

• እራስ ምታት

• ትኩሳትና ብርድ ብርድ ማለት

• የመደንዘዝ/ የድካም መንፈስ

• መርፌ በተወጋበት ቦታ ላይ የጅማት ህመም እና የክንድ ህመም

በአነስተኛ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች የተለመደ ሲሆን ይህም የበሽታ መቋቋም ሀይል አሰራር ለክትባቱ ምላሽ እንደሰጠ የሚያሳይ ምልክት ነው። 

ክትባቶችን በመውሰድ በበለጠ ከባድ ሊከሰቱ የሚችሉ ችግሮች በጣም አነስተኛ ሲሆን ታዲያ በነዚህ የሚከሰቱ ችግሮች ከ COVID-19 ቫይረስ 

መያዝ ጋር የሚከሰተው ችግር በበለጠ ከፍተኛ ይሆናል። የሚከሰተው ችግር ቀጣይ ወይም የሚያሳስብዎት ከሆነ ለአጠቃላይ ሀኪምዎ/GP ያነጋግሩ። 

– Amharic
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health.nsw.gov.au 
ሊፈጠር በሚችል ከባድ ችግር ምክንያት ልጄ ክትባቱን ማግኘት እንደሌለበት ነውን?

አይ፡ በአውስትራሊያ ውስጥ ለሚጠቀሙት የCOVID-19 ከትባቶች በሙሉ ጥሩ የደህንነት ገጽታ እንዳላቸውና ለበሽያ መከላከያ ክትባት 

የአውስትራሊያ ተክኒካል አማካሪ ቡድን (ATAGI) እነዚህን ጥቅም ላይ ለማዋል ተቀባይነት ከመስጠትና ከመምከሩ በፊት በህክምና ጥራት 

አስተዳደር TGA) በኩል ጥልቀት ያለው ምርመራና ግምገማ እንደተደረገ ነው።

በዩናይትድ ስተትስ አሜሪካ/USA ከ5 ሚሊዮን በላይ ህጻናት እና ዛሬ በሞላው ዓለም እድሚያቸው ከ5 እስከ 11 ዓመት ለሆኑ ህጻናት ደህንነቱ 

በተጠበቀ ሁኔውታ የCOVID-19 ክትባትን አግንተዋል።

COVID-19 ክትባት መውሰዱ በልጄ እድገት፤ መሻሻል ወይም የወደፊት ፍሬያማ መሆን ላይ ችግር ይፈጥራልን?

አይ፡ የ COVID-19 ቫይረስ በህጻን እድገትና መሻሻል ላይ ችግር መፍጠር ይችላል የሚል ማስረጃ የለም። 

ለረጅም ጊዜ የቆየ ከCOVID-19 ሊፈጠር የሚችል ችግር በጤንነትና በድኅንነት ላይ ተጽእኖ ሊፈጥር ይችላል። በቫይረስ ከመያዝ ለሚከሰት 

የተወሳሰበ ችግር ክትባት በመውሰድ ከሚፈጠር መደበኛ አነስተኛ ችግር ጋር ሲነጻጸር ከፍተኛ ችግር ነው።

ልጄ COVID-19 ቫይረሱ ካለበት ክትባቱን መውሰድ አለበትን?

አዎ፡ Children who have had የ COVID-19 ቫይረስ ያለባቸው ህጻናት ከበሽታው ካገገሙ በኋላ ለሌላ ባይረስ ብክለት 

ለመከላከል እንዲረዳ ክትባቱን መውሰድ አለባቸው።

እኔ የስምምነት ፈቃድ ሳልሰጥ ልጄ ክትባት ማግኘት ይችላልን?

አይ፡ እድሚያቸው ከ5 እስከ 11 ዓመት ላሉ ህጻናት ለ COVID-19 ክትባት ለማግኘት በወላጅ ወይም ህጋዊ አሳዳጊ/መጉዚት የስምምነት 

ፈቃድ እንዲሰጡ ያስፈልጋል።  

ቀጠሮ በሚያዝበት ጊዜ እና እንደገና በቀጠሮው ላይ ስምምነት ያስፈልጋል። ወላጅ ወይም መጉዚት በቀጠሮው ላይ ከህጻኑ ጋር መገኘት ካልቻሉ፤ 

ሌላ ጎልማሳ ሰው በቀጠሮው ላይ እነሱን ወክሎ አብሮ በቦታቸው እንዲገኝ መምረጥ ሲችሉ፤ ይህም ለቀጠሮ ማካሄጃ ሂደት በኦንላይን መስመር ላይ 

የስምምነት መስጫን በሚሞሉበት ጊዜ ማድረግ ይችላሉ። 

አብሮ ለሚገኝ የተመረጠ ጐልማሳ ዝርዝር መረጃ ቀጠሮ በሚያዝበት ጊዜ መቅረብ አለበት፤ ስለዚህ ለእነሱ ማንነትና ፈቃድ ለመስጠት ግልጽ ሊሆን 

ስለሚችል በቀጠሮ ቀን ማንነቱን ለይቶ መግለጽ ይቻላል። ታኡን ይገልጻል።

ስለ ስምምነት መስጫ ፈቃድ ለበለጠ መረጃ በድረገጽ: Vaccination consent FAQs for parents and 

guardians (ለወላጆችና መጉዚቶች የክትባት መስጫ ስምምነት ተደጋጋሚ ጥያቄዎችና መልሶች) ላይ ገብቶ ማየት።

COVID-19 ክትባት መውሰድ ለህጻናት (ለትምህርት ቤትና ስፖርት ወዘተ. ያካተተ) ግዴታዊ ነውን?

አይደለም፡ ከCOVID-19 ለመከላከል ክትባት መውሰድ ግዴታዊ አይደለም፤ ነገር ግን እንዲወሰድ በጣም ይደገፋል። 

ህጻናት በትምህርት ቤት ወይም በማህበረሰብ ስፖርት እንቅስቃሴዎች ላይ እንዲሳተፉ የCOVID-19 ክትባትን መውሰድ አያስፈልግም።

ልጄ የማበረታቻ ተጨማሪ መጠን ክትባትን መውሰድ ይችላልን?

አይችልም፡ በመጀመሪያ ጊዜ በሚወሰድ ክትባት ለታዳጊ ወጣቶች ጠንካራ የበሽታ መቋቋሚያ ሀይልን ይፈጥራል።

በዚህ እድሜ ቡድን ላሉት ለወደፊት የማበረታቻ ተጨማሪ መጠን/dose ክትባት ስለማስፈለጉ የATAGI ግምት ውስጥ ያስገባል።

ህጻናት ከCOVID-19 መከላከያ ክትባት በትምህርት ቤት ያገኛሉን?

አይ፡ ለልጅዎ COVID-19 ክትባት ቀጠሮ በእርስዎ አጠቃላይ ሀኪም/GP፤ አካባቢ ፋርማሲ፤ በአቦርጂናል ማህበረሰብ መቆጣጠሪያ ጤና ጥበቃ 

አገልግሎት ወይም በኒው ሳውዝ ወልዝ/NSW ጤና ክትባት መስጫ ክሊኒክ በኩል ይቀናጃል።

እንዴ ቀጠሮ ማቀናጀት እችላለሁ?

ወላጆች ለልጃቸው በተቻለ ፍጥነት ለክትባት መስጫ ቀጠሮ እንዲያቀናጁ ይደገፋል። 

በኦንላይን መስመር አሁኑኑ ቀጠሮ ለማስያዝ - www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated 

ቀጠሮ ለማስያዝ መደወል: ቀጠሮ ለማስያዝ የእርዳታ መስመር: በስልክ 1800 57 11 55 / ለትርጉምና አስተርጓሚ አገልግሎት 

(TIS): በስልክ 131 450 መደወል

http://nsw.gov.au
http://health.nsw.gov.au
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
https://www.nsw.gov.au/sites/default/files/2021-09/210924-COVID-19_vaccination_FAQs_for_parents_and_guardians.pdf
http://www.nsw.gov.au/COVID-19/vaccination/get-vaccinated

