
 

 

 

 

 Coronavirus (COVID-19) vaccine –מידע לחיסון נגד נגיף קורונה החדש  דף

 BioNTech-Pfizer, תוצרת  BNT162COVID-19 נגד חיסון

 

ስለ አዲሱ የኮሮና ቫይረስ የመከላከያ ክትባት - Coronavirus (COVID-19) vaccine  

በ Pfizer-BioNTech ፋብሪካ  የተመረተው BNT162b2COVID-19 የኮሮና በሽታን 
መከላከያ ክትባት  

አዲሱን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ  መስፋፋትን ለማቆም ሲባል አሁን አዲሱን የኮሮና በሽታ 
ክትባት ልትከተብ ነው ።  ክትባቱ ስላለው ጠቃሚነት ከዚህ በታች  ፤ በክትባቱ ምክንያት 
ይታያሉ ተብለው የሚገመቱ ተጓዳኝ  ውጤቶች በዝርዝር ይቀርባሉ ፦   

ይህ ክትባት ከ Mrna የክትባት ቡድኖች የሚመደብ ሲሆን ፤ ይህ የክትባት ዓይነት በውስጡ 
ከጋሪን የተሰሩ የተለያዩ አስልዶን በመያዝ በሰውነታች ውስጥ ያሉትን ሕዋሳቶች የኮሮና በሽታን 
የሚያመጣውን ቫይረስ ዓይነት ሕዋሳት እንዲፈጥሩ ይረዳቸዋል ። እነዚህ Mrna ክትባቶች 
በስብ መሳይ ንጥረ ነገር የተሸፈኑ ስለሆነ ፤ የሰውነታችን የክትባት ኃይል ሥራ መሥራት 
እንዲጀምር ይረዱታል  ። የሰውነታች የመከላከያ ሕዋሳትም ይህን አዲስ ሕዋስ  በሰውነታችን 
ውስጥ መኖሩን ሲያውቁ ወዲያውኑ የመከላከያ ኃይል በመፍጠር የቫረሱን  ሕዋሳት ይዋጉታል ። 

ይህ ክትባት በሽታዎችን ለመከላከል በጣም ጥሩ ክትባት ነው ፤ 

ይህ ክትባት የሚሠራው በላቦራቶሪ ውስጥ ነው ፤ ስለዚህ በሽታውን ከሚያመጡት ሕዋሳት 
ከፊሉን ወይም ሙሉ በሙሉ ሕዋሳቱን አያካትትም ፤ ክትባቱ ከሰውነታች ከገባ በኋላ ወዲያውኑ 
በመበታተን  ከሰውነታች ውስጥ ተጣርቶ ወደ ውጭ  ይወጣል ። ይህ ክትባት የ COVID-19 
በሽታ መንሴም ሊሆን አይችልም ፤ በተጨማሪም የዘር ሕዋሳቶች (DNA) ላይ ምንም ዓይነት 
ተፅኖ አያደርስም ። 

ክትባቱን  መቀበል የሚችሉ እነማን ናቸው ? 

አሁን ባለንበት ደረጃ ይህን ክትባት መቀበል የሚችሉት ዕድሜያቸው ከ 12 ዓመት በላይ ያሉ 
ወጣት ልጆች ብቻ ናቸው ። 

እርጉዝ  የሆነች  ሴት ወይም ለማርገዝ የምትፈልግ ሴትም ክትባቱን መከተብ ትችላለች ። 

አንድ ሰው የሰውነቱ ሙቀት ከ 38 ዲ/ሴ በላይ ከሆነ ፤ ክትባቱን ከመቀበሉ በፊት ከዚህ የሙቀት 
በሽታ በመዳን ከበሽታው ነፃ መሆን  አለበት ። 

አሁን  ባለው መመሪያ መሰረት - ይህን ክትባት መከተብ የማይችሉት ደግሞ ከዚህ በታች 
ይዘረዘራሉ ፤ 

1. ዕድሜያቸው ከ 12 ዓመት በታች የሆኑ ልጆች ። 
2. በጣም ከፍተኛ የሆነ የሰውነት መቆጣት (አለርጊያ) ያለባቸው ግለሰቦች ወደ ነርሷ 

በመሄድ ክትባቱን መቀበል ይችላሉ ወይስ አይችሉም ለሚለው ጥያቄ ማብራራያ 



 

 

 

 

መቀበል አለባቸው ። 

ከበሽታው የዳኑትን ስለመከተብ ፤  

1. ዕድሜያቸው ከ 12 ዓመት በላይ የሆኑና ከበሽታው የዳኑ ልጆችን መከተብ ይቻላል ። 
2. ከበሽታው የዳነ እና ክትባቱን ገና ያልተቀበለ - ከበሽታው የዳነና አንድ ክትባት ያልወሰደ 

ሰው ፤ ከበሽይታው ከዳነ 3 ወራት በኋላ አንድ ክትባት መከተብ ይችላል ። 
3. አንደኛውን ክትባት ተከትቦ በበሽታው የተያዘ ሰው - ከበሽታው ነፃ ነው ከተባለበት ቀን 

ጀምሮ ከሶስት ወር በኋላ ሁለተኛውን ክትባት ማሟላት ይችላል ። 

የክትባቱ ሂደት  ፤ 

ይህ ክትባት የሚሰጠው በሁለት ዙር ሲሆን ፤ አንደኛውን ዙር ከተከተብን ከ 21 ቀናት በኋላ 
ሁለተኛውን ዙር ክትባት መቀበል እንችላለን ። ይህ ክትባት ከፍተኛ የመከላከያ ኃይል መፍጠር 
የሚችለው ሁለተኛውን ዙር ክትባት ካደረግን ከ 7 ቀናት በኋላ ብቻ ነው ። 

ክትባቱ እንዴት ይሰጣል ፤  ክትባቱ የሚሰጠው በክንዳችን ጡንቻ ውስጥ በመውጋት  ብቻ ነው 
። 

የክትባቱ ተጓዳኝ ውጤቶች ፤ ይህ ክትባት የሚያመጣቸው  ጉዳቶች በጣም የተለመዱና ከትንሽ 
ጊዜ  በኋላ የሚያልፉ ናቸው ።ተጓዳኝ ውጤቶቹም ፤ መርፌውን ከተወጋንበት ቦታ ላይ 
መቅላትና ቀላል ሕመም መሰማት ፤ የሰውነታችን ሙቀት መጨመር ፤ ስቅጥጥ የማለት ስሜት 
መሰማት ፤ ድካም ፤ የእራስ ሕመም ፤  ፤ የጡንቻዎች ሕመም ፤ የአካላችን የመገጣጠሚያ 
ቦታዎች ሕመም ፤ ማጥወልወልና የሊንፋ ሕዋሳቶች የመቋጠር ችሎታ መጨመር ናቸው ፤  

እነዚህ ምልክቶች በጣም በብዛት የሚታዩት ሁለተኛውን ክትባት ከተከተብን  በኋላ ሲሆን ፤ 
ክትባቱን ከተከተብን ከአንድ ወይም ሁለት ቀን በኋላ ያልፋሉ ፤  

የልብ የጡንቻ ሕመም (ሚዮክረዳይቲስ) ፤የጤና ጥበቃ መ/ቤት ተከታትሎ ባወጣው መረጃ 
መሰረት ፣ ክትባቱን ከተቀበሉ በኋላ የሚታዩ ተጓዳኝ ውጤቶችን ፤ ይህ ክትባትና የልብ ጡንቻ 
ሕመም የሚያያዝ መሆኑን አስረድቷል ። እነዚህ ሁኔታዎች የሚከሰቱት የሁለተኛውን ዙር 
ክትባት ከተከተቡ ከትንሽ ቀናት በኋላና በብዛት የታዩት በወጣት ወንዶች ሲሆን፣  ክትባቱ የህን 
የልብ ጡንቻ በሽታ ከሚያደርሰው ጉዳት አንጻር ሲታይ፣  በበሽታው ታሞ ከመማቀቅ ጋር 
ያለው ሁኔታ ሲነፃፀር በበሽታው ታሞ መማቀቅ ከፍ ያለ ጉዳት እንዳለው  ታውቋል። ከዚህ 
በፊት በልብ ጡንቻ በሽታ የሚሰቃዩ ሰዎች ወደ ግል ሐኪማቸው በመቅረብ  ተወያይተው 
ክትባቱ መቀበል ይችላሉ ወይስ አይችሉም የሚለውን ማጣራት አለባቸው ። 

የአለርጊያ ክስተቶች ፤ ወዲያውኑ የሚከሰቱ የአንፍሌክሲያ  አለርጊያ ውጤቶችን በመጨመር 
የሚታዩት በጣም አልፎ አልፎ ነው ፤ የዚህን የአንፍሌክሲያ  አለርጊያ ከዚህ በፊት ያጋጠማቸው 
ሰዎች ፤ ክትባቱ ከመቀበላቸው በፊት ክትባቱን ከሚሰጡት ባለሙታዎች ጋር መወያየት 
አለባቸው ። 

ክትባቱን ከተቀበልን በኋላ ፤ ክትባቱ ከተከተብን በኋላ በቦታው ዙሪያ  ለ15 ደቂቃዎች ያህል 



 

 

 

 

መቆየት አለብን ። 

የሁለተኛውን ዙር ክትባት ለተከተቡ ሰዎች በሙሉ ፤ ልክ ከበሽታው እንደዳኑት ሰዎች 
የሚያመላክት ልዩ የመታወቂያ የፈቃድ ወረቀት ይሰጣቸዋል ። ከመገለልም ነፃ ይሆናሉ ፤ ወደ 
መገለያ ቦታ የሚገቡበት አጋጣሚ ቢኖር ፤ በሽታው ከበዛባዘው  አገሮች የተመለሱ ከሆነ ወይም 
የጤና ጥበቃ መ/ቤት በሰጠው መመሪያ መሰርት ብቻ ነው ። ይህ የመታወቂያ ልዩ የፈቃድ 
ወረቀት ሥራ ላይ መዋል የሚጀምረው ፤ ሁለተኛውን ዙር ክትባት ካጠቃለልን ከ 7 ቀናት በኋላ 
ብቻ ነው (ክትባቱን የተቀበልንበትን ቀን አያካትትም) ። 

ማንኛው የክትባቱ ተጓዳኝ ውጤቶ ከታዩ ፤ ክትባቱን ከሚሰጡት ባለሙያወች ወይም ከግል 
ሐኪም ጋር መወያየት ያስፈልጋል ። 

ተጨማሪ መረጃወች በጤና ጥበቃ መ/ቤት የኢንተርኔት ድረ-ገፅ በዚህ አድራሻ  
https://gov.il/covid19-vaccine 

ማግኘት ይችላሉ ። 

 

  

https://gov.il/covid19-vaccine

