
  

ፋይዘር/ባዮንቴክ   እና   ሞዴርና   የኮቪድ   19   
ክትባቶች:   ልዩነት   አላቸውን?   

ጁን   7   2021ዓ/ም   

  
ፋይዘር/ባዮንቴክ   እና   ሞዴርና   ኮቪድ-19   ክትባቶች   በመሰረቱ   አንድ   ናቸው።   ሁለቱም   

በጣም   ፍቱን፣አስተማማኝ   እና   ጥልቅ   ምርምር   የተደረገባቸው   ናቸው።   

ፋይዘር/ባዮንቴክ   እና   ሞዴርና   ኮቪድ-19   ክትባቶች   በመሰረቱ   በተለያዩ   
ድርጅቶች   የሚመረቱ   አንድ   ሊባሉ   የሚችሉ   (ተመሳሳይ)   ምርቶች   ናቸው።   

ሁለት   የተለያዩ   የታሸገ   ውሀ   ስሞች   እንደማለት   ነው።   በተለያዩ   ድርጅቶች   እንደሚታሸጉ   ግን   ደሞ   ያው   አንድ   
ዓይነት   የምርት   ውጤቶች   (ዕቃዎች)   ናቸው።     

ሁለቱም   የሚሰሩበት   አግባብ   አንድ   ነው።   ሁለቱም   ክትባቶች   mRNA   
የሚባል   ዋነኛ   ባሕርይ   አላቸው።   

ሁለቱም   ክትባቶች   mRNA   የሚባል   ዝርዝር   መመሪያ ን   በሽታን   ለሚከላከለው   የሰውነታችን   ስርዓት   
በማስተላለፍ   በሽታ   አምጪ   ተህዋስ   የሆነውን   ኮቪድ   ቫይረስ   ለይቶ   እንዲያውቅና   ተፈጥሮአዊ   መከላከያውን   
እንዲያዘጋጅ   ያስችሉታል።   ይህም   ወደፊት   ሰውነታችን   በቫይረሱ   የሚጠቃበት   አጋጣሚ   ቢፈጠር   ጥቃቱን   በብቃት   
እንዲከላከል   ያስችለዋል።   ሆኖም   ክትባቶቹ   ምንም   ቫይረስ   የለባቸውም።     

ሁለቱም   ክትባቶች   የኮቪድ   በሽታን   በመከላከል   ረገድ   እጅግ   ውጤታማ   
ናቸው።   

በስፋት   በተደረጉ   ሳይንሳዊ   ጥናቶች   መሰረት   ሁለቱም   ክትባቶች   ከሁለት   ዙር   ክትባት   በኋላ   95%   ያህል   ኮቪድ   
በሽታን   መከላከል   እንደሚያስችሉ   ተረጋግጧል።   

ክትባቱን   ከወሰዱ   በኋላ   በቫይረሱ   የመያዝ   ሁኔታዎች   በተከሰተባቸው   እጅግ   በጣም   ውሱን   አጋጣሚዎች   እንኳ   
ሁለቱም   ክትባቶች   ከበሽታው   ጋር   የተያያዙ   ለሆሰፒታል   የሚዳርጉም   ሆነ   ለሞት   የሚያበቁ   ሁኔታዎችን   
በማሰወገድ   ረገድ   እንደዚሁ   እጅግ   ውጤታማ   እንደሆኑ   በጥናት   ተረጋግጧል።   

ሁለቱም   ክትባቶች   ተመሳሳይ፣   ቀላልና   ግዜአዊ   የሆኑ   ክፉ-ጎኖች   
ታይቶባቸዋል።   

አብዛኞቹ   ክፉ-ጎኖች   መርፌው   ያረፈበት   አካባቢ   የሚፈጠር   የህመም   ስሜትን፣   የአጠቃላይ   አካልና   ጡንቻ   
የቁስለት   ስሜትን፣   ብርድ   ብርድ   ማለትን፣   የድካም   ስሜትን   እና   ትኩሳትን   ያካትታሉ።   እነዚህ   ክፉ   ጎኖች   ባብዛኛው   
ከአንድ   እስከ   ሦስት   ቀናት   ውስጥ   መሻሻል   ያሳያሉ።   

ሁለቱም   ክትባቶች   በፅንስ   ላይም   ሆነ   ወደፊት   ልጆች   ማፍራት   የማያስችል   አሉታዊ   ተፅዕኖ   አያስከትሉም።   
ሁለቱም   ክትባቶች   የደም   መርጋት   አያስከትሉም።   

ሁለቱም   ክትባቶች   መርፌ   በክንድ   ጡንቻ   ላይ   በፍጥነት   የሚወጉ   ሲሆ ኑ   መርፌው   የሚፈጥረው     የህመም   ስሜት   
ኢምንት   ነው።   አንዱ   ከሌላው   የበለጠ   ሕመም   አያስከትልም ።   

በ ክትባት   ጣቢያዎች   የሚያገኙት   እንደ   ዕለቱ   አቅርቦት   ከሁለቱ   ክትባቶች   
አንዱን   ነው።   

የካናዳ   መንግስት   በየሳምንቱ   የሚያቀርበው   የክትባት   ዓይነትና   ብዛት   ከሳምንት   ሳምንት   ይለያያል።   

  



  

  
የፋይዘር/ባዮንቴክ   እና   የሞዴርና   ክትባቶች   ውጤታማነት   ዕኩል   ነው።   
በወቅቱ   የቀረበላችሁን   ክትባት   በመውሠድ   እራሳችሁንና   ቤተሰባችሁን   
ከኮቪድ–19   አደገኛ   ሕመም   ታደጉ።   

  

ይህንን   መረጃ   ጠቃሚ   ሆኖ   እንደሚያገኙት   ተስፋ   እናደርጋለን።   ለሌሎች   ሼር   በማድረግ   እንዲያዳርሱት   
እንጠይቆታለን።   መልክቱን   በቪዲዮ   ቀርጸውም   ሊያስተላልፉት   እንደዚሁም   በሌላ   ቋንቋ   ተርጉመው   
ማስተላለፍ   ይችላሉ።   

ይህንን   በሚያደርጉበት   ጊዜ   ይህንን   መረጃ   ያዘጋጁትን   አካላት   እንደ   ምንጭ   አድርገው   መጥቀስ   
አይርሱ።   እነዚህም   ውመንስ   ኮሌጅ   ሆስፒታል   (Women’s   College   Hospital)፣   ኦካሲ   (OCASI)   ፣   
ታይቡ   የጤና   ማዕከል   (TAIBU   Community   Health   Centre)   እና   ሬፉጂ   613   (Refugee   613)   
ናቸው።   

  

ይህ   ማስታወቂያ   የተዘጋጀው   እስከ   ዛሬ    ጁን   7,   2021   ድረስ   በይፋ   የተሰራጩ   መረጃዎችን   መሰረት   
በማድረግ   ነው።   

  

  

  

 

  

  

  

  

    

    

  

  

With   contributions   from:    

  


