ነቶም 5-11 ዓመት ዝዕድሚኦም
ቈልዑ ዝኸውን ክታበት ኮቪድ-19
ኣብ መጋቢት 2022 ተሓቲሙ

ልዕሊ 1.6 ሚልዮን ዝኾኑ ካብ 5-11 ዓመት ዝኮኑ ቆልዑ ኣብ ካናዳ
ክታበት ኮቪድ-19 ረኺቦም እዮም።

እዝዚናይ ሓበሬታጽሑፍ እዚኣ ንዓኻን
ንውላድካን ዝበለጸ ውሳነ ንኽትገብር
ክትሕግዘካ ትኽእል እያ።

በብመዓልቱ ብዙሓት ቆልዑ ይኽተቡ ኣለዉ።

ኮቪድ-19 ክታበት ንቆልዑ

ክታበታት ከመይ ይሰርሑ

ዝዀነ ይኹን 5 ዓመት ወይ ካብኡ ንላዕሊ ዝዕድሚኡ ሰብ ነቲ
ኮቪድ-19 ዝበሃል ክታበት ብናጻ ኣብ BC ክረክቦ ይኽእል።

እቶም ክታበታትንናይ ኣካላት ስርዓተ ምክልኻል ብኸመይ
ነቲ ቫይረስ ከም ዘለልዮን ከም ዝከላኸሎን ይምህሮ።
ንሰውነትካ

• እቲ ፋይዘር-ባዮንቴክ ዝብሃል ክታበት ነቶም ካብ 5-11
ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተፈቒዱሎም ኢዩ።
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• እዚ ናይ ሞደርና ክታበት ነቶም ካብ 6-11 ዝዕድሚኦም
ቆልዑ ክወስድዎ ተረጋጊጹ ኢዩ።

እቲ ክታበት ዋህዮታትና ጉድኣት ዘይብሉ ኽፋል እቲ
ቫይረስ ብኸመይ ከም ዝሰርሑ መምርሒ ይህብ
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• ቈልዑ ካብ ዓበይቲ ዝወሓደ ዓቐን ናይቲ ክታበት ኢዮም
ዝረኽቡ። እዚ ምስ ገሊኡ ንንኣሽቱ ቘልዑ ዝኸውን
ክታበት ዝመሳሰል ኢዩ ።

ስርዓተ ምክልኻል ሕማምና እዚ ኽፋል እዚ ኣብኡ ኸም
ዘይኮነ ስለ ዘለሊ፡ ንኽቃለሱ ጸረ ኣካል የዳሉ እዩ።

3

ነቲ ቫይረስ እንተደኣ ተቓላዕና ዄንና፡ ኣካላትና
ኸይሓመምና ነቲ ቫይረስ ኽንቃለሶ ዜኽእለና
መሳርሒታት ኣለዎ።

• ጥዕና ካናዳ ድሕንነታውን ውጽኢታውን ምዃኑ ንምርግጋጽ
ነቲ ብዛዕባ ክታበታት ዝገልጽ ሓበሬታ ተጠንቂቑ መርመራ ጌሩ ኢዩ።

ኮቪድ-19 ኣብ ቆልዑ
መብዛሕትኦም እቶም ኮቪድ-19 ዝሓዞም ቆልዑ ፈኪስ ምልክታት የርእዩ ኢዮም። እዚ ድማ ከም ረስኒን፡
ሰዓልን ዝኣመሰለ ወይ’ውን ዋላ ሓንቲ ምልክት ዘይብሎም ክኾኑ ይኽእሉ። እንተኾነ፡ ገሊኦም ከቢድ ሕማም
ክሓሙ ይኽእሉ እዮም።

ከቢድ ሕማም

ጽልዋ ነዊሕ-ግዜ ናይ ኮቪድ-19

ልዕሊ 100 ቆልዑት ኣብ B.C. ብኮቪድ-19
ተለኺፎም ኢዮም።

ገሊኦም ቆልዑ ድሕሪ ኮቪድ-19 ሰሙናት ወይ ኣዋርሕ ከም ሕማም
ርእሲ፣ ድኻምን ምንካይ ክብደትን ዝኣመሰሉ ምልክታት ክጸንሖም
ይኽእል።

(BCCD. ካብ ለካቲት 2022 ዝተረኸበ ሓበሬታ)

ቆልዑ ብሰንኪ ኮቪድ-19ኸቢድ ሕማም ሳንባን ከም
ማዮካርዲተስ ዝኣመሰሉ ሕማም ልብን ከሕድሩ
ይኽእሉ እዮም።
ኣብ 5-11 ዓመት ዝዕድሚኦም ቈልዑ ብሰንኪ
ኮቪድ-19 ዝሞቱ ሳሕቲ ኢዮም።
እቶም ቆልዑ ዘይተኸትቡ ምስ ዝኾነ ወይ ገለ ናይ
ጥዕና ጸገማት ምስ ዝህልዎም ኸቢድ ሕማም ናይ
ምሕማም ኣጋጣሚ ዝለዓለ እዩ ዝኸውን።

ንነዊሕ እዋን ዚርአ ምልክታት ሕማም ርእስን፡ ድኻምን፡ ናይ ኣትኵሮ
ምግባርን ሽግርን ኬጠቓልል ይኽእል እዩ።
ማልቲሲስተም ዘቃጽል ሕማም ኣብ ቆልዑ (MIS-C) MIS-C ድሕሪ ኮቪድ19 ሰሙናት ክመጽእ ዝኽእል ሳሕቲ ዘጋጥም ግን ከኣ ከቢድ ኩነታት እዩ።
• ዝተፈላለየ ኽፍሊ ኣካላት ክቃጸሉ ይኽእሉ እዮም።
• መብዛሕትኦም ቆልዑ ኣብ ሆስፒታል ክንክን የድልዮም እኳ እንተ ኾነ
ሕክምናዊ ክንክን ምስ ረኸቡ ግና ዝሓሹ ይኾኑ እዮም።
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ረብሓታት ክታበት
ብጣዕሚ ከይትሓምም ተኸላኸል

ዝሓሹ ርክባት

ክታበት ንቆልዑ ብሰንኪ ኮቪድ-19 ካብ
ከቢድ ሕማም የዕቑቦም እዩ።

ክታበት ንቆልዑ ኣብ ከም ቤት ትምህርቲ፣ ስፖርትን
ማሕበራዊ ምትእኽኻባትን ዝኣመሰሉ ኣገዳስቲ
ንጥፈታት ከይቦኽሩ ክሕግዞም ዝለዓለ ተኽእሎ ኣለዎ።

ዋላ እውን ድሮ ኮቪድ-19 እንተ ነበሮም
እቲ ክታበት ዝሓየለን ነባርን ናይ ምክልኻል
ዓቕሚ ከም ዝህልዎም ክገብር ይኽእል እዩ።

1.8 x

ካብ5-11 ዓመት ዝዕድሚኦም ዘይተታሕዙ ቘልዑ
ካብቶም ሓደ ግዜ ናይ ፕፋይዘር ክታበት ዝወሰዱ
ቘልዑ ብ1.8 ዕጽፊ ኣብ ሆስፒታል ናይ ምእታው
ዕድል ኣለዎም።
(ካብ 15 ታሕሳስ 2021 ክሳዕ 12 ሓምለ 2022 እተረኽበ ሓበሬታ BCCDC)

ውሕስነታት ናይ ክታበት
ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ቆልዑ ክኽተቡ ኸለዉ ብዙሕ ናይ ድሕንነት ሓበሬታ ይውሰድ እዩ።
ንቡር ዝኾነ ጎናዊ ሳዕቤናት

ሳሕቲ ዘጋጥሙ ከበድቲ ስተታት

ቆልዑ ድሕሪ እቲ ካብ 1-3 መዓልቲ ክቕጽል ዝኽእል ክታበት ፈኲስ ጎናዊ
ሳዕቤናት ክህልዎም ይኽእል እዩ ገለ ኻብዚኦም ክኣ እዞም ዝስዕቡ እዮም፡-

ከም ቁጥዐ ኣካላት ወይ ሕማም ማዮካርዲ ዝኣመሰሉ
ንድሕንነት ዝምልከቱ ከበድቲ ክስተታት ሳሕቲ እዮም
ዘጋጥሙ።
ከቢድ ሕማም ዝነበሮም ቈልዑ ሕክምና ምስ ተገብረሎም
ቀልጢፎም ሓወዩ።

ድኻም
ቅልጽም

ምትእስሳር ጭዋዳታት
ወይ ድኻም

ሕኸኽ ሰውነት

እዚኦም ንቡራት እዮም ስርዓተ ምክልኻል ሕማም ይሰርሕ ኸም
ዘሎ ድማ የርእዩ።

ቆልዑ ክታበት ኮቪድ-19 እንተደኣ ረኺቦም ሕክምና ናይ
ምእታው ተኽእሎ ዝተሓተ ይኸውን፡ እዚ ድማ ካብቲ እቲ
ክታበት ከምጾኦ ዝኽእል ጎድናዊ ሳዕቤን ንላኦሊ ኢዩ።
ንድሕንነት ክታበት ምቁጽጻር ቀጻሊ እዩ።

ሕቶታት ኣሎካ ዲዩ?

ንውላድካ ኣኽትቦ

ተወሳኺ ንምፍላጥ

ምስ ሓኪም፣ ነርስ ወይ ፋርማሲስት

ኣብዚ ተመዝገብ፡ gov.bc.ca/vaccineforkids

ኣብ bccdc.ca/covid19vaccinechildren

ተዘራረብ ወይ ከኣ ናብ 8-1-1
ደውል።.

ወይ ከኣ ናብ 1-833-838-2323 ደውል
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