
በዚህን ጊዜ በእስራኤል ውስጥ በፋይዘር ኩባንያ ኮሮና ክትባት ተሰጠል፡፡

ከሌሎች ኩባንያዎች የሚመጡ ክትባቶች ይከተላሉ፡፡

ክትባቱ በእስራኤል እና በዓለም ዙሪያ የሙከራ ደረጃዎች እና ቋሚ የጤና ሁኔታዎችን አስረግጧል፣ ምክንያቱም 
የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል በ 95% ውጤታማነት መጠቀሙ ደህንነቱ የተጠበቀ በመሆኑ ነው፡፡በ 95% ውጤታማነት መጠቀሙ ደህንነቱ የተጠበቀ በመሆኑ ነው፡፡

ክትባቱ እንዴት ነው የሚሰራው?ክትባቱ እንዴት ነው የሚሰራው?
ክትባቱ የኮቪድ -19 ቫይረስን በበቂ ሁኔታ የሚኮረጅ ፕሮቲን ያለው፣ ሰውነት እንዲገነዘበው እና እንዲዋጋው ለማ
ድረግ / ፕሮቲኑን ምላሹን ለመቀስቀስ እንዲችል በሴል ወይም የሰውነት ሕዋስ ውስጥ ፀረ እንግዳ አካላት እንዲፈ
ጠር የሚያደርግ በጣም ውጤታማ የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓት፡፡ ፀረ እንግዳ አካላት ይከላከላሉ

የወደፊቱ በሽታ ግን የቀጥታ ክትባት ስላልሆነ ለ ሌሎች በሽታ የመያዝ አደጋ የለውም።

ክትባቱን የመቀበሉ እውነታ እርስዎንም ሆነ በዙሪያዎ ያሉትን አይበክልም ወይም አያሳራጭም፡፡

በዚህ ምክንያት ክትባቱ ለቅርብ ግንኙነት ላላቸው ሰዎችም ደህንነቱ የተጠበቀ እርምጃ ነው።በዚህ ምክንያት ክትባቱ ለቅርብ ግንኙነት ላላቸው ሰዎችም ደህንነቱ የተጠበቀ እርምጃ ነው።

በክትባት ፍርሃት ያላቸው ፣ ህፃን ወላጆች ፣ ተንከባካቢዎች እና ሌሎችም፡፡

ዋናው አስፈላጊው! አሁን ክትባቱ የበሽታው ምልክቶች መታየትን እንደሚከላከል ይታወቃል

ነገር ግን የተከተበ ሰው ቫይረሱን ተሸክሞ ሌሎችን ሊበክል እንደማይችል አሁንም እርግጠኛነት የለም ለዚያም 
ነው ጭምብል ማድረግ ፣ እጅዎን መታጠብ እና የ 2 ሜትር ርቀት መጠበቅ አስፈላጊ የሆነው፡፡

ክትባቶቹ ለመጠቀም በሁለተኛ መንገድ ለምን ያስፈልጋሉ?ክትባቶቹ ለመጠቀም በሁለተኛ መንገድ ለምን ያስፈልጋሉ?
የፋይዘር ክትባት በሁለት ክትባቶች ይሰጣል ፣ የ 3 ሳምንት ልዩነት (21 ቀናት)

ውጤታማነቱን ለማሳደግ በአጠቃቀሙ መካከል። ስለሆነ ወረፋ አስቀድሙ መያዝ፣ ማስተባበር መረጋገጥ አለበት 
ከመጀመሪያው ክትባት ቀን ጀምሮ ለ 21 ቀናት ለሁለተኛ ክትባት ለመሰጠት፡፡

ለኮሮና ቫይረስ ክትባት 
ለሚወስዱ መረጃ



ማን ነው መከተብ የሚችለው?ማን ነው መከተብ የሚችለው?
በመጀመርያው ደረጃ የጤና ተቋሙ ሠራተኞች ፣ ለረጅም ጊዜ አገልግሎት ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሠራተኞች 
ክትባቱ ይሰጣቸዋል፡፡
ወደፊት ደሞ፣ ጊዜ እንክብካቤ ተቋማት እና ጎልማሶች (በጤና ጥበቃ ሚኒስቴር በተቀመጠው ቅድሚያ መሠረት) 
በመግስታዊ ጥግ ጥብብቅ ኗሪወች፡፡
በኋላ የቀረው ህዝብ ዕድሜው 16 እና ከዚያ በላይ የሆነው ክትባቱን እንዲያገኙ ይጋበዛል በሚመጣው ዙርያ፡፡
ዕድሜያቸው ከ 16 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ፣ እርጉዝ ሴቶች ወይም ጡት የሚያጠቡ ሴቶች በዚህ ጊዜ ክትባት ክትባት 
አይወስዱም አይወስዱም እርጉዝ መሆን የሚፈልጉ ሴቶች ክትባቱን ከወሰዱ ከሁለት ወር በኋላ እንዲጠብቁ ይመከራል፡፡
ከባድ የአለርጂ ችግር አጋጥሟቸው የነበሩ ሰዎች (የትንፋሽ ወይም ሌላ ሰውነት የማይቀበልበት ምልክት)
ከፍተኛ የሆነ የአለርጂ ችግር ወይም የኮሮና በሽታ ያጋጠማቸው ሰዎች ምክንያት ከሆነ ማንኛውም መድሃኒት 
ወይም ምግብ ወይም ከኤክስፐርቶች ጋር የአፊንፕሪን በሚባል መርፌን እንዲወስዱ መመሪያ ማግኘት አለ፣ 
በጤና በለሙያዎችን መመልከት አለ፡፡
ክትባቱን ከመውሰዳችን በፊት ልዩ እንክብካቤ እና የሐኪም ምክር በበሽታው ለታመሙ ታካሚዎች ያስፈልጋሉ 
(ሄሞፊሊያ ወይም ደም ብዛት እና ተመሳሳይ በሽታዎች)
እንዲሁም: ትኩሳት ካለበት ክትባት አይወስዱ ፣ ከ 38 ዲግሪ ከፍ ባለ ትኩሳት።እንዲሁም: ትኩሳት ካለበት ክትባት አይወስዱ ፣ ከ 38 ዲግሪ ከፍ ባለ ትኩሳት።
ወይም ሁለት ሳምንታት ካላለፉ ክትባት (ጉንፋን ወይም ሌላ) በሚቀበሉበት ጊዜወይም ሁለት ሳምንታት ካላለፉ ክትባት (ጉንፋን ወይም ሌላ) በሚቀበሉበት ጊዜ
ክትባት ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ፡፡ በእነዚህ አጋጣሚዎች አዲስ ቀጠሮ መቀጠር አለበዎት።ክትባት ከተሰጠበት ቀን ጀምሮ ፡፡ በእነዚህ አጋጣሚዎች አዲስ ቀጠሮ መቀጠር አለበዎት።

ክትባቱ የተለያዩ ጉዳቶች አሉት?ክትባቱ የተለያዩ ጉዳቶች አሉት?
የተለመዱ አካባቢያዊ የጎንዮሽ ጉዳቶች በመርፌ ከተወጉ አካላቶቻችን ቦታ ላይ ህመምን ያጠቃልላል) ብዙውን 
ጊዜ ያለ
መቅላት ወይም እብጠት። ተጨማሪ ከጎናችን፣ አካላቶቻችን ጉዳቶች ድካምን ፣ ራስ ምታትን፣
የጡንቻ ህመም ፣ ብርድ ብርድ ማለት ፣ ትኩሳት ፣ የተስፋፉ ቁስል ኖዶች ወይም የጉንፋን መሰል ምልክቶች፣
ለአንድ ቀን የሚቆይ እና ከሰባት ቀናት ያልበለጠ። የጎኖቻችን፣ ሰውነት አካላቶቻችን ጉዳቶች ከሁሉም በኋላ 
ሊታዩ ይችላሉ
አንድ ወይም ሁለቱም የክትባቱ መጠኖች። የጎኖቻችን ጉዳቶች ካሉ ዶክተርዎን ማነጋገር ይችላሉ ማወቅ አስፈላጊ 
የሆነ ሌላ መረጃ እንዲረዱ።

ማወቅ አስፈላጊ የሆነ ሌላ መረጃዎች አሉ? ማወቅ አስፈላጊ የሆነ ሌላ መረጃዎች አሉ? 
“ክትባት ለሕይወት” ሂደት ተግባራዊ ያለው እና ሁላችንም ወደ ንቁ ህይወታችን እና ወደ ተባረኩ አሰራሮቻችን 
የምንመለስበት ብቸኛው መንገድ ነው ፣ እነዚህም የቤተሰብ ምግብን ፣ ዝግጅቶችን እና ክብረ በዓላትን ፣ ባህልን 
፣ ሽርሽር ወዘተ..

ወደ መደበኛ ሁኔታ መመለስ በቅርቡ እንዲቻል በተቻለ መጠን ብዙ ሰዎች መከተብ አስፈላጊ ነገር ነው፡፡

የደንበኞች አገልግሎት ማዕከል እና የህክምና ምክር
ስልክ ቁጥር: 1-700-507-507 | ሞባይል:   * 507 / leumit.co.il

የኮሮና ቫይረስን ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ውስጥ ስለተሳተፋችሁ እናመሰግናለን፡፡የኮሮና ቫይረስን ለማጥፋት በሚደረገው ትግል ውስጥ ስለተሳተፋችሁ እናመሰግናለን፡፡


