
የኮቪድ-19 ክትባት 
ዕድሜያቸው ከ5 - 11 ዓመት ለሆኑ ልጆች 

ከሰራተኞቻችን በቀጥታ ለመነጋገር ከፈለጋችሁ፡ በስልክ ቁጥር 519-514-1499 መደወል ትችላላችሁ።  

 መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር ያለባቸው (TTY)በስልክ ቁጥር 519-575-4608 ትችላላችሁ። 

 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

የኮቪድ-19 ክትባት፡ እንዴት ነው የሚሰራው? 

• ክትባቱ፡ ለልጆቻችሁ ሰውነት/ኣካል፡ ቫይረሱን ለይቶ እንዲያውቀውና፡ እንዲያጠቃው ያስተምሯል

• ክትባቱ፡ ለልጆቻችሁ ከመታመም፣ በሆስፒታል ከመተኛትና፡ ከመሞት ያድናቸዋል

• ክትባቱ፡ ቫይረሱ ወደ ሌሎች እንዳይተላለፍ ያደርጋል።

የኮቪድ-19 ክትባት፡ ኣስተማማኝ ነውን? 

• ክትባቱ፡ በካናዳ መንግስት፡ የጤና ሚኒስቴር የተፈቀደ ነው

• ክትባቱ፡ ኣስተማማኝና ውጤታማ ነው

• ክትባቱ፡ ለልጆቻችሁ፡ ቫይረሱን ኣያመጣላቸውም

ክትባቱ፡ ለልጆቻችሁ እንዴት ይጠቅማቸዋል? 

• ክትባቱ፡ ልጆቻችሁ በትምህርት ቤቶቻቸው እንዲማሩና፡ የሚስደስታቸው ሁሉ እንዲያደርጉ ይስችላቸዋል። ይኽ የኣካልና የኣአምሮ
ጤንነት ያዳብራል

• እንዲሁም ክትባቱ፡ ለልጆቻችሁ፣ ለቤተ ሰቦቻቸውና ለማህበርሰቡ፡ ከቫይረሱ የጠብቃል

የክትባቱ መዘዞች፡ ምን ምን ሊሆኑ ይችላሉ? 

• ኣንዳንድ ልጆች፡ ኣላስፈላጊ መዘዞች ወይም ምልክቶች ሊይሳዩ ይችላሉ፡
o በመርፌው ቦታ ላይ፡ ህመም ሊሰማቸውና፡ የመቅላት ወይም የአብጠት ሁሌታዎች ሊታዩ ይችላሉ
o የራስ ምታት
o የድካም ስሜት
o የጡንቻና የመገጣጠሚያ ህመም
o የትኩሳትና የብርድ ብርድ ስሜቶች ሊታዩ ይችላሉ

ክትባቱ፡ በልጆቼ የመውለድ ችሎታቸውን ተጽዕኖ ይኖሮዋልን? 

• ክትባቱ፡ የማንኛውንም ሰው፡ በየመውለድ ችሎታቸው ምንም ተጽዕኖ የለውም

• ክትባቱ፡ በምንኛውንም ሰው፡ በዘር ላይ (DNA) ምንም ተጽዕኖ የለዉም

ልጄ በኮቪድ-19 የተለከፈ ከሆነ፡ ኣሁን ክትባት ማግኘት ኣለበትን? 

• ኣዎ። ጠንካራ የተፈጥሮ የመከላከያ ኣቅም ያላቸው ቢሆኑም፡ ኣሁን ክትባቱን ማግኘት ይኖርባቸዋል

• ክትባቱ፡ ቫይረሱን የመዋጋት ኣቅም ያጠነክራ

Vaccines 
are safe and 

effective. 

ክትባት፡ ከኮቪድ-19 ለመከላከል፡ ተጨማሪ የመከላከያ ሽፋን ይሰጣል 

AMHARIC
FAQ Children
Ages 5 to 11



 

  

የኮቪድ-19 ክትባት 
ዕድሜያቸው ከ5 - 11 ዓመት ለሆኑ ልጆች 

ከሰራተኞቻችን በቀጥታ ለመነጋገር ከፈለጋችሁ፡ በስልክ ቁጥር 519-514-1499 መደወል ትችላላችሁ።   

 መስማት የተሳናቸውና የመስማት ችግር ያለባቸው (TTY)በስልክ ቁጥር 519-575-4608 ትችላላችሁ። 

 regionofwaterloo.ca/GetaVaccine 

ዕድሜያቸው 11 ዓመት የሆነ ልጆች፡ የልጆች የክትባት መጠን ነው ያሚያገኙት? ወይስ 12 እስኪሞላቸ ጠብቀው፡ የኣዋቂዎች የክትባት 
መጠን እንዲያገኙ ማድረግ? 

• ዕድሜያቸው 11 ዓመት የሆኑ ልጆች፡ የመከላከል ኣቅማቸው ፈጣን እንዲሆን፡ ኣሁን የልጆች የክትባት መጠን ማግኘት ኣለባቸው 
 
ወፋፍራም ልጆች፡ የኣዋቂዎች የክትባት መጠን ነው ወይ ማግኘት ያለባቸው? 

• ይክትባት መጠን፡ በዕድሜ ልክ አንጂ፡ በውፍረት መጠን ኣይደለም 
 
መቼ ነው ልጄ የጉንፋን ክትባት ማግኘት ያለበት? 

• ከተቻለ፡ የጉንፋን ክትባት፡ 14 ቀናት ከኮቪድ ክትባት በፊት ወይ በኋላ ቢሆን ይመረጣል።  

• የጉንፋን ክትባቱ፡ በ14 ቀናት ውስጥም ማግኘት ይቻላል። ነገር ግን፡ ኣላስፈላጊ የክትባት መዘዞች ቢታዩ፡ ከየትኛው ክትባት 
መሆናቸው ለማወቅ ሊያስቸግር ይችላል። 

 
ልጆቼን ልክትባት ለማዘጋጀት፡ ተጨማሪ መረጃ ከይት ማግኘት እችላልለሁ? 

• ሲክ ኪድስ ካርድ (SickKids CARD) የመማርያ/መረጃ ማዕከል በመሄድ፡ www.Aboutkidshealth.ca/card    

• ከሲክ ኪድስ ሃኪሞች መነጋገር። ቀጠሮ ለመያዝ፡ www.sickkids.ca/vaccineconsult  ይጎበኙ። 
 
 

• ልጆቼ የት ነው ክትባቱን ማግኘት የሚችሉት? 

• www.regionofwaterloo.ca/getavaccine በመጎብኘት ወይም ኰ-ኣር ኮድ (QR code) 
     በመጠቀም ቀጠሮ ለመያዝ ይችላሉ 

• ክባትቱ፡ በተለያዩ መድኃኒት ቤቶችም መግኘት ይቻላል 

• ኣንዳንድ የፋሚሊ ዶክቶሮችም፡ ለደንበኞቻቸው፡ ክትባቱን እየሰጡ ነው። 

 
ልጆቼን ከኮቪድ-19 እንዴት ልጠብቃቸው እችላለሁ?                                      

• በመጀመርያ፡ ልጆቻችሁን ክትባቱን እንዲገኙ ማድረግ 

• ከሕዝባዊ የጤና ጥበቃ የሚሰጡትን ምክርች መከተል። በተጨማሪም፡ ልጆች፡                        
o ሁሌ እጆቻቸው ይታጠቡ 
o በቤት ውስጥ (የሰው ብዛት ባለበት ቦታ) የፊት ሽፋን (ጭምብል) መጠቀም ኣለባቸው 
o በተቻለ መጠን፡ የሁለት ሜትር ርቀት መጠበቅ ኣለባቸው 
o ሰዎች በብዛት በተሰበሰቡት ኣለምሄድ 
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