
COVID-19 vaccines were developed using fetal tissue.

የ ኮቪድ-19 ክትባቶች አስተማማኝ
አይደሉም - በቂ ምርመራ ሳይደረግ

በፍጥነት የተዘጋጁ ናቸው።

የኮሮና ቫይረስ በዓለም ዙሪያ ከባድ ተፅእኖ ስላስከተለ ከመንግስት እና
ከመድኃኒት አምራች ኩባንያዎች ፈጣን ምላሽ ያስፈልግው ነበር ፡፡
ይሁን እንጂ ክትባቱን ለማዘጋጀት የሳይንስ ሊቃውንት ፣ የመንግሥት
ባለሥልጣናት እና የመድኃኒት አምራች ኢንዱስትሪዎች አስፈላጊውን
የደህንነት ጥንቃቄዎች እና መደበኛ የሙከራ አሰራር ስልቶችን ወይም

ፕሮቶኮሎችን ሙሉ በሙሉ ተከትልዋል፡፡

ክትባቱን ቢወስዱም ማህበረሰብዎን እና ሌሎች ክትባቱን ያላገኙ ሰዎችን
ለመጠበቅ ሲባል ጭምብል ማድረግ አለብዎት ፡፡ እንዲሁም ቫይረሱን

ለሌሎች ማስተላለፍ ይችሉ ይሆናል ፡፡

ከመጀመሪያው ወይም ከሁለተኛው ክትባት በኋላ የኮቪድ ክትባት የወሰዱ
ሰዎች የከትባቱ ተጓዳኝ የሆኑ መጠነኛ የራስ ምታት ፣ የአጥንት መገጣጠሚያ
ህመም ፣ ድካም ፣ ትኩሳት ፣ ብርድ ብርድ ማለት ፣ የጡንቻ ህመም፣ በመርፌ

ቦታው ላይ እብጠት ፣ መቅላት ወይም ህመም ሊሰማቸው ይችላል፡፡

ክትባቴን/ቶቼን ለማግኘት መክፈል ፣
የኢንሹራንስ ማረጋገጫ ማሳየት ፣ ወይም
የዜግነት ማረጋገጫ ማሳየት አለብኝ ፡፡

ሁሉም ሰው ክትባቱን የመቀበል መብት አለው - ስደተኞችም ጭምር! 
 ለመከተብ የህክምና ኢንሹራንስ ወይም የዜግነት ማረጋገጫ

እንዲያሳዪም አይጠበቅቦትም፡፡ አንዳንድ እንደ ሃይቪ ፣ ዋልማርት ወይም
ዋልግሪንስ ያሉ ድርጅቶች ግን የአገልግሎት ክፍያ ሊያስከፍሉ ይችላሉ።

ሆኖም አንዳንድ ሆስፒታሎች ክትባቱን ያለክፍያ እየሰጡ ነው ፡፡

ክትባቱን ከወሰድኩ የግል መረጃዎቼ
በሙሉ ለማንም ድርጅት ፍጆት
ይጋለጣሉ፤ በተለይም የመኖሪያ
ፍቃድ የለሌኝ ስደተኛ ከሆንኩ፡፡

ሲዲሲ እና የጤና እና ሰብዓዊ አገልግሎቶች መምሪያ ድርጅቶች
የግለሰቦች መለያ መረጃዎችን በሚስጥር የመያዝ ግዴታ አለባቸው ፣

በመሆኑም እንደ ኢሚግሬሽን ይሉት ማእከላት ለማንኛውም የፍትሐብሔር
ወይም የወንጀል ክስ ተፈጻሚነት ሊጠቀሙበት አይችሉም ፡፡

የኮቪድ-19 ክትባት ከሰውነትዎ ዲ ኤን ኤ ጋር የማይገናኝ እና ኤም አር
ኤን ኤ ከሚባል ነገር የተሰራ ነው ፡፡ ኤም አር ኤን ኤ ሥራውን ከጨረሰ

በኋላ በሰውነት ሴሎች አማካኝነት ተሰባብሮ ይወገዳል ፡፡

የኮቪድ-19 ክትባቶች ከመሃንነት ወይም ፅንስ ከማስወረድ ጋር
አይያያዙም ፡፡ እንዲሁም መካንነትን የሚያመጣ ሌላ ክትባት አለ የሚልም
ማስረጃ ኖሮ ስለማያውቅ ፣ ይሄ እውነታ በኮቪድ-19 ክትባት ላይ ይቀየራል

ብሎ ለማመን የሚያስችል ሳይንሳዊ ምክንያት የለም ፡፡

ብዙ የቫይረሱ ዓይነቶች ስላሉ እና በቫይረሱ ከተያዙ በኋላ መልሶ ላለመያዝ
የሚይስችል አቅሞ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየቀነሰ ስለሚሄድ፣ ቫይረሱ ይዞት
ቢያውቅም የኮቪድ-19 ክትባት መውሰድ በጥብቅ ይመከራል፡፡ 

የፋይዘር / ባዮኤንቴክ እና ሞደርና የተባሉት የኮቪድ-19 ክትባቶች
ከፅንስ የተወሰዱ ህዋሳትን አያካትቱም ፣ እንዲሁም የፅንስ ህዋሳት
በሁለቱም የክትባት አዘገጃጀት ሂደት ውስጥ ጥቅም ላይ አልዋሉም ፡፡

አፈ ታሪኮች

ክትባቱን ከወሰድኩ በኋላ ጭምብል
መልበስ አያስፈልገኝም ፡፡

ክትባቱን መውሰድ ለህመም
ወይም ለበሽታ ይዳርገኛል፡፡

የ ኮቪድ-19 ክትባቶች ዲ ኤን ኤ
ወይም የተፈጥሮ ማንነትን ይቀይራሉ፡፡

የ ኮቪድ-19 ክትባቶች መሃንነት
ወይም ፅንስ ማስወረድ ያስከትላሉ፡፡

ኮቪድ-19 ይዞኝ ስለነበር ፣ ክትባቱን
መውሰድ አያስፈልገኝም፡፡

የ ኮቪድ-19 ክትባቶች የተሰሩት
የፅንስ ህዋስ በመጠቀም ነው፡፡

እውነታዎች

የኮቪድ-19 አፈ ታሪኮች
እና እውነታዎች
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