
አንዳንድ የሕብረተ ሰብ ክፍሎች ከክፍያ ነፃ 
ናቸው 
ኢንፉሌንዛ ሲይዝ ወዲያውኑ የራስ ምታት ህመም፥ ከፍተኛ ትኩሳት፥ 
የጡንቻ መቆርጠም፥ የጎሮሮ ህመም እና ሳል ማስከተሉ የተለመደ 
ነው። ቫይረሱ የሚተላለፈው፥ በቫይረሱ ቀደም ብሎ የተለከፈ ሰው 
ሲስል፥ ሲያነጥስ ወይም ወደ ውጭ ሲተነፍስ ነው። ኢንፉሌንዛ 
ቫይረሱ ከያዘው ሰው ጋር በቅርበት በመደራረስም ሊተላለፍ 
ይችላል። በቫይረሱ ከተለከፉበት ግዜ ጀምሮ ህመም እስኪሰማዎት 
ድረስ ባለው አጭር ጊዜ ውስጥ፥ እርስዎም ቫይረሱን ወደ ሌላ ሰው 
ሊያስተላልፉ ይችላሉ።

አንዳንድ የሕብረተ ሰብ ክፍሎች ኢንፍሉዌንዛ ሲይዛቸው በአስጊ 
ሁኔታ ስለሚታመሙ ክትባት ቢወስዱ በጣም ይጠቅማቸዋል። በዚህ 
ደረጃ የሚታመሙ በትልቁ ስቶክሆልም አካባቢ የሚኖሩና የመኖሪያ 
አድራሻቸው እዚሁ የሆነ ሰዎች፥ ክትባቱን ከክፍያ ነፃ ሆነው ሊወስዱ 
ይችላሉ።

የዓመቱ የክትባት መስጫ ጊዜ በ3 ኖቨምበር እና 28 ፌብሩዋሪ 2021 
ባለው ግዜ ውስጥ ይሆናል። ወርሃ ኖቬምበር ውስጥ እኒህ ከላይ 
የተጠቀሱት የሕብረተ ሰብ ክፍሎች ክትባት ለመውስድ ቅድሚያ 
ይሰጣቸዋል። ሌላው ክትባት መውሰድ የሚፈልግ መደበኛ ነዋሪ 
ከ1 ዲሴምበር 2020 ጀምሮ ሊስተናግድ ይችላል። እነዚህ ሰዎች 
ለሚወስዱት ክትባት ክፍያ ይጠየቃሉ። 

ራስዎን ከኢንፉሌንዛ ይከላከሉ

የበለጠ መረጃ ለማግኘት ይህን ድረገፅ ይጎብኙ፣
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ኢንፉሌንዛ በቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ሲሆን በጣም ተላላፊ ነው። ክትባት በመውሰድ 
ራስዎን በኢንፉሌንዛ ከመለከፍ መከላከል ይችላሉ። ዕድሜያቸው ከ65 ዓመት በላይ የሆኑ ሰዎች 
ወይም ያረገዙ ሴቶች ወይም በኢንፍሉዌንዛ ሲለከፉ በአስጊ ሁኔታ ህመም የሚጠናባቸው 
የሕብረተ ሰብ ክፍሎች ክትባት እንዲወስዱ ይመከራሉ። በኖቬምበር ውስጥ እኒህ ሰዎች 
ክትባት የመውሰድ ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። 

ከዚህ በታች የተጠቀሱት የሕብረተ ሰብ 
ክፍሎች ክትባት በነፃ ሊወስዱ ይችላሉ፡-

• በ 1955 ዓ. ም ወይም ከዚያ በፊት የተወለዱ ሰዎች 
• እርጉዞች፥ ከ16 ኛው እርግዝና ሳምንት በኋላ 
• የጤና ችግር ያለባቸው የሕብረተ ሰብ ክፍሎች (ለምሳሌ የልብ 

በሽታ፡ የሳንባ በሽታ፡ ከፍተኛ የሰውነት ክብደት ያላቸው ወይም 
በኢንፉሌንዛ ምክንያት በአስጊ ሁኔታ ሊታመሙ የሚችሉ ሰዎች) 
ናቸው።

የኮቪድ 19 ወረርሽኝ ባለበት በዚህ ወቅት፣ የኢንፉሌንዛ ክትባት 
መውሰድ ከመቸውም ግዜ በበለጠ አስፈላጊ ስለሆነ፥ የኢንፉሌንዛ 
ክትባት የሚሰጡ የጤና ጣቢያዎች ሁሉ፥ የክትባት አሰጣጥ 
አሰራራቸው ወረርሽኙ ፈፅሞ እንዳይተላለፍ በሚያደርግ መልኩ 
እንዲሆን ያደርጋሉ። 

በየዓመቱ ክትባት መውሰድ ያስፈልጋል 
ራስዎን ከኢንፉሌንዛ ለመከላከል በየዓመቱ ክትባት መውሰድ 
ይኖርብዎታል። ክትባት ከወሰዱ በኋላ ክትባቱ መከላከል የሚጀምረው 
ከሁለት ሳምንት በኋላ ነው። ከተከተቡ በኋላ በኢንፉሌንዛ የመለከፍ 
ዕድልዎ ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ያም ሆኖ ቢታመሙ እንኳ፥ 
ክትባቱ የህመሙን መጠን ይቀንሰዋል፣ ክትባቱን ሳይወስዱ ቢቀሩ ኖሮ 
የሚደርስቦትን ህመም ያህል አይታመሙም ማለት ነው።  

የኢንፉሌንዛ ክትባት አስተማማኝ ነው 
በየዓመቱ ለኢንፉሌንዛ መከላከያነት የምንሰጠው ክትባት ከ1940 ዓ 
ም ጀምሮ እንጠቀምበት የነበረ ነው። 
ከዚህ ግዜ ጀምሮ በመላው ዓለም በሚልያርድ የሚቆጠሩ ሰዎች 
ክትባቱን ወስደዋል። የክትባቱን ውጤታማነት ለመከታተል 
ያለማቋረጥ ጥረት ይደረጋል። በክትባቱ ምክንያት የሚከሰት አነስተኛ 
ተጓዳኝ እንከን፥ ክትባቱ በተሰጠበት ቦታ ላይ እንደ ቅላትና ዕብጠት 
ሆኖ ሊታይ ይችላል፥ ግን ግዚያዊ ነው። አልፎ አልፎ ለትንሽ ብቻ 
የሚቆይ አነስተኛ ማሳከክ፥ ድካም እና ትኩሳት ሊሰማዎት ይችላል። 

ክትባት መስጠት 
የሚጀመርበት ግዜ 

ማሳታወሻ እንዲያገኙ፥ 
በቴሌፎን ቁጥር 720 80 
”VACCINATION” የሚል 

ኤስ.ኤም.ኤስ. መላክ 
ይችላሉ። 
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