ናይ ቆልዑ ክትባት
ዕድመኦም 5-11 ዝኾነ

ንቆልዑ ኣንጻር ኮቪድ-19 ብምኽታብ ዝርከቡ ረብሓታት እንታይ
እዮም?

ንደቀይ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ብኸመይ ኣገባብ ከም ዝሰርሕ ከመይ
ጌረ ከረድኦም እኽእል?

መብዛሕትኦም ኮቪድ-19 ዝሕዞም ቆልዑ ፍኹስ ዝበለ ሕማም ዝሓሙ ክኾኑ
እንከለዉ፡ ሒደት ዝቑጽሮም ኣጸቢቖም ይሓሙ እዮም። ገለ ገለ ቆልዑ ብድሕሪ እቲ
ናይ ፈለማ ሕማሞም ንነዊሕ ግዜ ዝቕጽል ናይ ጥዕና ጸገማት ከጋጥሞም ይኽእል
እዩ። ቆልዑ እውን ኣብ ስድራቤቶምን ማሕበረሰቦምን ንዘለዉ ካልኦት ሰባት
ኮቪድ-19 ከሕልፉሎም ይኽእሉ እዮም።

እዚ ክታበት’ዚ ምስቲ ኮቪድ-19 ዘሕምም ቫይረስ ብቕልጡፍ ብምቅላስ ንኸይሓሙ
ንምርግጋጽ ከም ዝሕግዝ ግለጸሎም። እዚ ክታበት ስድራቤቶምን ኣዕሩኽቶምን
ዝርከብዎም ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ሰባት ከይተረፈ ንምሕላው ብርቱዕ ሓይሊ
ዘለዎ እዩ። ኣብዚ Kids Boost Immunity ዝብል ሊንክ ዝያዳ ዝገልጹ ቪድዮታት
ኣለዉ።

ንቖልዑ ምኽታብ ድሕንነት ናይ ገዛእ ርእሶምን ኣብ ከባቢኦም ናይ ዝርከቡ
ካልኦትን- ብፍላይ ዕብይ ንዝበሉ ሰባትን፡ ካብኦም ንዝንእሱ ቆልዑን፡ ዕሸላትን፡
ካልእ ሕማም ንዘለዎም ሰባትን፡ ንምዕቃብ ይሕግዝ።

ቆልዑ ንክኽተቡ ፍቓድ ክህብ ዝኽእል መን እዩ?
ወለዲ/ሓለውቲ፡ (ዘዕብይዎም ወለዲን ብሕጂ ከም ውሉዶም ንኸዕብይዎም
ንዝቕበልዎም ወለዲን ዘጠቓለለ) ካልኦት ክንክን ዝህብዎም ኣለይቶምን
(ንኣብነት ነቲ ቆልዓ ዘ/ተዕብዮ ዘሎ/ላ ኣበሓጎኡ ወይ ዓባዩ)።

መስርሕ ኣዋህባ ፍቓድ ናይ ክታበት ኮቪድ-19 ንቖልዑ
ኣብ ካናዳ ኣዝዩ ጽኑዕ ናይ ክታበታት ዝፍተኑሉን ፍቓድ ዝወሃቡሉን መስርሕ
ኣሎ። እዞም ክታበታት እዚኣቶም ዝሰርሑን ን5-11 ዝዕድሚኦም ቆልዑ ድሕንነት
ዘለዎምን እዮም።

ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ናይ ቆልዑ ክወስድ ዝፍቀዶ መን እዩ?
እዚ ክታበት ንዝኾነ ኣብ ክሊ ዕድመ 5 ክሳብ 11 ንዝርከብ ቆልዓ እዩ። ውሉድካ
4 ዓመት ዝገበረ እንተ ኾይኑ ክሳብ
5ይ ዕለተ ልደቱ ዝሓልፍ ከተኽትቦ
ኣይትኽእልን ኢኻ።
እቶም ክታበታት ብዘይ ክፍሊት ዝወሃቡ
እዮም፡ ደቅኹም ንክኽተቡ ናይ ቢሲ ኬር
ካርድ ክህልዎም ኣየድልዮምን እዩ።

ሓደ ወላዲ ወይ ሓላዊ ጥራሕ እዩ ፍቓድ ክህብ ዝሕተት። ፍቓድ ዝሕተተሉ
ኣገባብ ኣብቲ እትሳተፈሉ ክሊኒክ ዝምርኮስ እዩ፡ ካብ ሓድሕድ እውን
ፍልልያት ክህልዎ ይኽእል እዩ።

ቆልዑ ካልኦት ክታበታት ኣብ ዝወስዱሉ ግዜ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት
ምስቲ ካልእ ብሓደ ክወስድዎ ይኽእሉ ድዮም?
እወ። ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ምስ ካልእ ናይ ቆልዑ ክታበታት፡ ናይ ሰዓል ክታበት
እውን፡ ኣብ ሓደ ግዜ ከወሃብ ይከኣል እዩ።
እዚ ደገፍ ናይ ጥዕና ዘውህብ ቴክኒክ ንካልኦት ናይ ቆልዑ ክታበታት እውን ዝምልከት
እዩ። ውሉድካ
ኣብቲ ናይ ክታበት መደብ ዘለዉ ክታበታት ኣብ ገግዚኦም
ተኸቲብዎም ከም ዘሎ ርኣዮ። ዝተረፍዎ ክታበታት እንተልዮሞ መስ ወሃቢ
ኣገልግሎት ጥዕናኻ መደብ ብምግባር ኣብ ዝሓጸረ ዝከኣል ግዜ ኣኽትቦ።

•

ቅድሚ እቲ ቆጸራ
•

•

እቲ ዝኽተቡሉ መዓልቲ ምስ ቀረበ፡ ቆልዑ ብዛዕባ እቲ ምውጋእ መርፍእ
ክንገሩ ኣለዎም። ኣብ ናይ ትምህርቲ-ዕድመ ንዝበጽሑ ቆልዑ፡ ቅድሚ ሓደ
መዓልቲ ክትነግሮም ግቡእ እዩ።
ውሉድካ ሕቶታት ክሓትት ኣተባብዓዮ።
ኣብቲ ግዜ ቆጸራ እንታይ ከም ዝኸውን
ክርድኦምን ምቹእነት ክስምዖምን ኣገዳሲ
እዩ። HealthLink BC ኣብ ዝብል ሊንክ
ንቖልዑት ንኽታበት ብኸመይ ከም
እተዳልዎም ተወሳኺ ሓበሬታ ክርከብ
ይከኣል እዩ።
https://www.healthlinkbc.
ca/healthlinkbc-files/
immunization-experience-child

•

ደቅኻ ንክታበት ንኽዳለዉ ዝመርጽዎ ኣገባብ ተጠቒምካ ንምሕጋዞም፡ነዛ
CARD system ትበሃል ኣገባብ ተጠቐም፡

•
•
•
•
•

ምጽንናዕ
ምሕታት
ምዝናይ
ኣቓልቦ ምስራቕ/ምርስሳዕ

ናኣሽቱ ቆልዑ ህድእ ንኽብሉ ክለማመድዎም ዝኽእሉ ቀለልቲ ናይ ምስትንፋስ
ኣገባባት ኣለዉ። ነዚ ናይ ምስትንፋስ ልምምድ (breathing exercises)
ንዓፍራ ኡፍ ከም ዝብሉ ዘለዉ ኮይኖም ክለማመድዎ ይኽእሉ እዮም።
ጭንቀት ንምቁጽጻር ሓጋዚ ሙኻኑ ዝፍለጥ ዓምዊቕ ናይ ከብዲ ምስትንፋስ፡
ቆልዑ ንኽላመድዎ ንምሕጋዝ ሓደ ናይ ቢሲ ናይ ቆልዑ ሆስፒታል ጉጅለ ሓደ
ጸወታ ሰሪሑ ኣዳልዩ ኣሎ። ነቲ ጸዎታ በዚ ሊንክ ክትረኽቦ ይከኣል።
respiire.com/COVID-19.html
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ናይ ቆልዑ ክትባት
ዕድመኦም 5-11 ዝኾነ
ኣብ መዓልቲ እቲ ቆጸራ

ብድሕሪ እቲ ቆጸራ

• ገለ ሰባት ዘደንዝዙ ክሬማት ወይ ዝጥቅዑ ፈውሲ ቃንዛታት ሓገዝቲ

• ከም ቃንዛን፡ ምቕያሕን ምስሓይን ኣብቲ ዝተወግኦ ኣከባቢ ዝኣመሰሉ፡

• ነቲ ጭንቀት ከግድድዎ ስለ ዝኽእሉ “ቀልጢፋ ሕልፍ ክትብለልካ እያ፡

• ሓደ ካብቶም ሳሕቲ ዘጋጥሙ ጎድናዊ ሳዕቤናት ማዮካርዲቲስ ዝበሃል

ኮይኖም ይረኽብዎም እዮም። ነዚኣቶም ካብ መብዛሕቶም ፋርማቻታት
ብዘይ ናይ ሓኪም ትእዛዝ ክትገዝኦም ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሰዓት ቅድሚ
እቲ ቆጸራ ተጠቀመሎም።
ድሓን ክትከውን ኢኻ” ዝኣመሰሉ ርእይቶታት እንዳ ተጠቀምካ ናይ
ውሉድካ ኣቓልቦ ኣብቲ መርፍእ ከም ዝጸንሕ ኣይትግበር። ኣብ ክንድኡ
ናይ ፓዝል ጸወታታትን ወይ ዕላልን ናይ ምስትንፋስ ቴክኒካትን እንዳ
ተጠቀምካ ኣቓልቦኦም ክትሰርቕ ፈትን።

• ኣብ ክሊኒካት ዘለዉ ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ምስ ቆልዑ ብኸመይ ከም

ዝሰርሑ ዝተማህሩ ስለ ዝኾኑ ንውሉድካ ኣብ ምድጋፍ ክሕግዙኻ ይኽእሉ
እዮም።

ብልምዲ ዝርኣዩ ገለ ገለ ጎድናዊ ሳዕቤናት ኣለው። እዚኣቶም ቀልጢፎም
ዝገድፉ እዮም። ዕቱባት ጎድናዊ ሳዕቤናት ሳሕቲ እዮም ዝረኣዩ፡ ዝኾነ ናይ
ጥዕና ለውጢ እንተ ርኢኻ ግን ናብ 811 ወይ ናብ ሓኪምካ ደውል።
ወይ ምንዳር ጭዋዳ ልቢ እዩ። መብዛሕትኦም ጎድናዊ ሳዕቤናት ፎከስቲ
ኮይኖም፡ ብምዕራፍ ዝፍወሱን ቀልጢፎም ዝሓድጉኻን እዮም። ኮቪድ19 እውን ማዮካርዲቲስ ከስዕበልካ ዝኽእል ክኸውን እንከሎ፡ ሳዕቤን
ናይቲ ሕማም ክኸውን እንከሎ ዘለዎ ሓደጋ ካብ ሳዕቤን ናይቲ ክታበት
ክኸውን ከሎ ዘለዎ ሓደጋ ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ።
ከተስተብህለሎም ዘለካ ምልክታት ሕማም፡

• ቃንዛ ኣፍልቢ/ደረት
• ሕጽረት ትንፋስ
• ስምዒት ናይ ቅልጡፍ ወይ ዘይንቡር ህርመት ልቢ
ውሉድካ እዞም ምልክታት እዚኣቶም እንተ ኣርእዩ፡ ብቑልጡፍ ናይ
ሕክምና ረድኤት ሕተት። ነቶም ወሃብቲ ኣገልግሎት ጥዕና ውሉድካ ናይ
ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ቀረባ ግዜ ከም ዝተኸትበ ሓብሮም።

• ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ኣብ ናይ መጻኢ ፍርያምነት (ቆልዓ ኣብ ምውላድ)
ጽልዋ የብሉን። እዚ ንኽፍጸም ዝኾነ ስነ-ህይወታዊ መንገዲ የለን።

ንዝያዳ ሓበሬታ ብዛዕባ ናይ ኮቪድ-19 ክታበት ንቖልዑን ከመይ ጌርካ ከም
ተመዝግቦምን ኣብዚ ተወከስ
http://www.bccdc.ca/health-info/diseases-conditions/
covid-19/covid-19-vaccine/vaccines-children
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