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ለተቀባዮችና ተንከባካቢዎች የቀረበ የመረጃ ቅጽ  
 

የኮሮና ቫይረስ 2019 (COVID-19) በሽታን ለመከላከል  
የኮሮና ቫይረስ 2019 (ኮቪድ -19) ለመከላከል የጃንሰን/JANSSEN የኮቪድ-19 ክትባት  

 
የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ሌሎች በ FDA ፍቃድ ያገኙ ወይም 
የተፈቀደላቸው የኮቪድ-19 ክትባቶች ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀድላቸው ግለሰቦች ፣ እና ዕድሜያቸው 18 
ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ እና የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ካልሆነ 
በቀርን ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት ለማይከተቡ ግለሰቦች ጥቅም ላይ እንዲውል ተፈቅዷል። ጃንሰን/JANSSEN የኮቪድ-19 
ክትባት ዝቅተኛ ደረጃ ፕሌትሌትስ (የሰውነትዎ መድማትን እንዲያቆም የሚረዱ የደም ሴሎች) በሚኖር ጊዜ የደም መርጋት 
ሊያስከትል የሚችል ሲሆን፣ ይህም ለሞት ሊዳርግ ይችላል። 

 
በአሁኑ ጊዜ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ በመኖሩ ምክንያት በ SARS-CoV-2 የሚመጣውን የኮሮናቫይረስ በሽታ 2019 (ኮቪድ-
19) ለመከላከል ይረዳዎት ዘንድ ጃንሰን/Janssen የኮቪድ-19 ክትባት እየተሰጠዎት ነው። 

 
ይህ የመረጃ ቅጽ ስለ ጃንሰን/Janssen የኮቪድ-19 ክትባት ስጋቶችና ጥቅሞችን ለመረዳት የሚረዳዎ መረጃ ይዟል። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ኮቪድ-19 እንዳያገኙ ሊከላከልልዎት ይችላል። 

 
ስለ ጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት መረጃ ለማግኘት ይህንን የእውነታ ሉህ ያንብቡ።  ጥያቄዎች ካሉዎ የክትባቱን አቅራቢ 
ያነጋግሩ። 

 
የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ሌሎች በ FDA ፍቃድ ያገኙ ወይም 
የተፈቀደላቸው የኮቪድ-19 ክትባቶች ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀድላቸው፣ እና ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና 
ከዚያ በላይ ለሆኑ እና የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ካልሆነ በቀርን 
ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት ለማይከተቡ ግለሰቦች የሚከተሉትን ዶዞች እንዲሰጥ የFDAን EUA አግኝቷል። 

 
• አንድ ነጠላ የመጀመሪያ ክትባት። 

 
• የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት የመጀመሪያ ክትባት ከጨረሱ በኋላ አንድ የማጠናከሪያ ዶዝ። 

 
• በተለየ ፍቃድ ካለው ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት የመጀመሪያውን ክትባትን ከጨረሱ በኋላ አንድ የማጠናከሪያ ዶዝ። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ሁሉንም ሰው ላይጠብቅ ይችላል። 

 
ይህ የእውነታ ሉህ ዘምኖ ሊሆን ይችላል።  በጣም የቅርብ የመረጃ ቅጽ ለማግኘት እባክዎ 
www.janssencovid19vaccine.com የሚለውን ሊንክ ይመልከቱ። 
ይህንን ክትባት ከማግኘትዎ በፊት ማወቅ ያለብዎት  

ኮቪድ-19 ምንድነው? 

የCOVID-19 በሸታ SARS-CoV-2 ተብሎ በሚጠራ የኮሮና ቫይረስ ምክንያት የሚመጣ በሽታ ነው። ይህ አይነቱ የኮሮና 
ቫይረስ ከዚህ በፊት ታይቶ አያውቅም። በቫይረሱ ከተያዘ ከሌላ ሰው ጋር ንክኪ በማድረግዎ ምክንያት በCOVID-19 ሊያዙ 
ይችላሉ። በሽታው በዋናነት ሌሎች የሰውነት ክፍሎችን ሊያጠቃ የሚችል የመተንፈሻ አካል ህመም ነው። በኮቪድ-19 የተያዙ 
ሰዎች ከቀላል ምልክቶች እስከ ከባድ ህመም ድረስ የተለያዩ የሕመም ምልክቶች ሪፖርት ተደርገዋል።  ምልክቶቹ ለቫይረሱ 
ከመጋለጥ በኋላ ከ2 እስከ 14 ቀናት ውስጥ ሊታዩ ይችላሉ። የተለመዱ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያካትቱ ይችላሉ፡ ትኩሳት 
ወይም ብርድ ብርድ ማለት፣ ሳል፣ የትንፋሽ እጥረት፣ ድካም፣ የጡንቻ ወይም የሰውነት ሕመም፣ ራስ ምታት፣ አዲስ የጣዕም ወይም 
የማሽተት ችግር፣ በጉንፋን የተዘጋ ጉሮሮ፣ መጨናነቅ ወይም የአፍንጫ ፍሳሽ፣ ማቅለሽለሽ ወይም ማስታወክ፣ ተቅማጥ። 
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የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ምንድነው? 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ኮቪድ-19ን ሊከላከል የሚችል ያልፀደቀ ክትባት ነው። 

 
በ EUA ስር፣ ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ሌሎች በ FDA ፍቃድ ያገኙ ወይም የተፈቀደላቸው 
የኮቪድ-19 ክትባቶች ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀድላቸው፣ እና ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ 
ለሆኑ እና የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ካልሆነ በቀርን ሌላ የኮቪድ-
19 ክትባት ለማይከተቡ ግለሰቦች ኮቪድ-19ን ለመከላከል  የአስቸኳይ ጊዜ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት አጠቃቀምን FDA 
ፈቅዷል። 

 
ስለ EUA ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት በዚህ የመረጃ ቅጽ መጨረሻ ላይ “የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) 
ምንድን ነው?” የሚለውን ክፍል ይመልከቱ። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከማግኘትዎ በፊት ለክትባት አቅራቢዎ ምን መጥቀስ ይኖርቦታል? 

 
ለክትባት አቅራቢዎ የሚከተሉትን ጨምሮ ስለ ሁሉም የጤና ሁኔታዎችዎ ይንገሩት: 

 
• ማንኛውም አለርጂ ካለብዎ፣ 

• ትኩሳት፣ 

• የደም መፍሰስ ችግር ወይም የደም ማቅጠኛ መድሀኒት ላይ ከሆኑ፣ 

• የፕሌትሌቶች (የሰውነትዎ ደም መፍሰስ እንዲቆም የሚረዱ የደም ሕዋሳት) ዝቅተኛ ከመሆን ጋር የሚከሰት የደም መርጋት 
አጋጥሞዎት የሚያውቅ ከሆነ፣ 

• በሽታን የመከላከል አቅምዎ የተዳከመ ወይም የበሽታ መከላከያ ስርዓትዎን የሚጎዳ መድሃኒት ላይ ከሆኑ፣ 

• እርጉዝ ከሆኑ ወይም ለማርገዝ ካቀዱ፣ 

• ጡት እያጠቡ ከሆነ፣ 

• ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ፣ 
• መርፌ ከመወጋት ጋር በተገናኘ እራስዎን ስተው ያውቃሉ። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ማን ማግኘት አለበት? 
 
ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ ግለሰቦች ሌሎች በ FDA ፍቃድ ያገኙ ወይም የተፈቀደላቸው የኮቪድ-19 
ክትባቶች ማግኘት ላልችሉ ወይም በህክምና ለማይፈቀድላቸው፣ እና ዕድሜያቸው 18 ዓመት እና ከዚያ በላይ ለሆኑ እና 
የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ ለሚመርጡ እና የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ካልሆነ በቀርን ሌላ የኮቪድ-19 ክትባት 
ለማይከተቡ ግለሰቦች የአስቸኳይ ጊዜ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት አጠቃቀምን FDA ፈቅዷል። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19ክትባት ማን ማግኘት የለበትም? 

 

የሚከተሉትን ካደረጉ የጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት ማግኘት የለብዎትም፡ 
 
• ከዚህ ቀደም ከወሰዱት ክትባት በኋላ ከባድ የአለርጂ ምላሽ ካጋጠምዎ። 

• በክትባቱ በየትኛውም ግብአት ምክንያት ከባድ አለርጂ ካጋጠሙዎ 
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• የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ወይም የአስትራዜኔካ (በአሜሪካ ውስጥ አልተፈቀደም ወይም ፍቃድ አላገኘም) የኮቪድ-19 
ክትባትን ተከትሎ የፕሌትሌቶች (የሰውነትዎ ደም መፍሰስ እንዲቆም የሚረዱ የደም ሕዋሳት) ዝቅተኛ ከመሆን ጋር 
የሚከሰት የደም መርጋት። 

በጃንሰን ኮቪድ -19 ክትባት ውስጥ ያሉ ንጥረ ነገሮች ምንድን ናቸው? 
 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት የሚከተሉትን ንጥረ ነገሮች ያጠቃልላል፡ ሪኮምቢናንት፣ ማባዛት-ብቃት የሌለው የአዴኖቫይረስ 
ዓይነት 26 SARS-CoV-2 ስፓይክ ፕሮቲን፣ ሲትሪክ አሲድ ሞኖሀይድሬት፣ ትራይሶዲየም ሲትሬት ዳይሀይድሬት፣ 
ኤታኖል፣ 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin (HBCD)፣ ፖሊሶርቤት-80፣ ሶዲየም ክሎራይድ። 

 
ጃንሰን ኮቪድ -19 ክትባት እንዴት ይሰጣል? 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በጡንቻ ውስጥ እንደ መርፌ ይሰጥዎታል።   

የመጀመሪያ ክትባት 

የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በአንድ ዶዝ ብቻ የሚሰጥ ክትባት ነው።  

አጋዥ ዶዙ 

• የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት የመጀመሪያ ክትባት ከተሰጠ ቢያንስ ከሁለት ወር በኋላ ነጠላ አጋዥ የጃንሰን ኮቪድ-19 
ክትባት ሊሰጥ ይችላል። 

 
• በተለየ ፍቃድ ካለው ወይም ከተፈቀደለት የኮቪድ-19 ክትባት የመጀመሪያውን ክትባት ካጠናቀቁ በኋላ የጃንሰን ኮቪድ-

19 ክትባት አንድ አጋዥ ዶዝ ሊሰጥ ይችላል። አጋዥ ዶዙ የሚሰጥበትን ጊዜ በተመለከተ እባክዎ ከጤና እንክብካቤ 
አቅራቢዎ ያረጋግጡ። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከዚህ በፊት ጥቅም ላይ ውሏል? 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ተቀባይነት ያላገኘ ክትባት ነው። በህክምና ሙከራዎች ከ 61,000 በላይ የሚሆኑ ዕድሜያቸው 
18 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆኑ ሰዎች የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባትን ወስደዋል። በሚሊዮኖች የሚቆጠሩ ግለሰቦች ክትባቱን 
በአውሮፓ ህብረት ስር ከየካቲት 20 ቀን 2013 ጀምሮ ተቀብለዋል። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ጥቅሞች ምንድናቸው? 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ኮቪድ -19ን በመከላከል ታይቷል።  የክትባቱ ከCOVID-19 መከላከል የቆይታ ጊዜ በአሁኑ 
ወቅት አልታወቀም። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት አደጋዎች ምንድናቸው? 

 
ከጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት ጋር ሪፖርት የተደረጉት የጎንዮሽ ጉዳቶች የሚከተሉትን ያካትታሉ፡ 

 
• መርፌ የተወጋበት ቦታዎች ላይ: ህመም፣ የቆዳ መቅላት እና እብጠት። 

• አጠቃላይ የጎንዮሽ ጉዳቶች፡ ራስ ምታት፣ በጣም የድካም ስሜት፣ የጡንቻ ህመም፣ ማቅለሽለሽ እና ትኩሳት። 

• ያበጡ ሊምፍ ኖዶች። 

• የደም መርጋት። 
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• በቆዳ ውስጥ ያልተለመደ ስሜት (እንደ መንቀጥቀጥ ወይም የመሳብ ስሜት) (ፓራቲሲያ)፣ ስሜት መቀነስ ወይም 
ስሜታዊነት፣ በተለይም በቆዳ ውስጥ (ሀይፖቲሲያ)። 

• በጆሮዎች ውስጥ የማያቋርጥ መደወል (ቲኒተስ)። 

• ተቅማጥ፣ ማስታወክ። 

ከባድ የአለርጂ ምላሾች 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከባድ የአለርጂ ምላሽን ሊያስከትል የሚችልበት የጠበበ ዕድል አለ።  ከባድ አለርጂ በዋናነት 
የሚያጋጥመው የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት  ከተወሰደ በኋላ ካሉት ጥቂት ዲቃዎች ጀምሮ እስከ አንድ ሰአት ያክል ባለው ጊዜ 
ውስጥ ነው። በዚህም ምክንያት የክትባት አቅራቢዎ የክትባቱን ሁኔታ ለመቆጣጠር እንዲያስችለው ክትባቱን በወሰዱበት ቦታ 
እንዲቆዩ ሊጠይቅዎት ይችላል። የከባድ አለርጂ ምልክቶች የሚከተሉትን ሊያጠቃልሉ ይችላሉ፡ 

 
• የመተንፈስ ችግር፣ 

• የፊትዎ እና የጉሮሮዎ እብጠት፣ 

• ፈጣን የልብ ምት፣ 

• በመላ ሰውነትዎ ላይ መጥፎ ሽፍታ፣ 

• መፍዘዝ እና ድክመት። 

ፕሌትሌቶች ዝቅተኛ ከመሆን ጋር የደም መርጋት 
በአንጎል፣ በሳንባዎች፣ በሆድ እና በእግሮች ውስጥ ያሉ የደም ሥሮች የሚያካትቱ ፕሌትሌቶች (የሰውነትዎ ደም መፍሰስ 
እንዲቆም የሚረዱ የደም ሕዋሳት) ዝቅተኛ ከመሆን ጋር የደም መርጋት የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በተቀበሉ አንዳንድ ሰዎች 
ላይ ተከስቷል። እነዚህ የደም መርጋት እና ዝቅተኛ የፕሌትሌት መጠን ባዳበሩባቸው ሰዎች ላይ ክትባትን ከወሰዱ ከአንድ 
እስከ ሁለት ሳምንታት በኋላ ምልክቶቹ ታይተዋል። የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባትን ተከትሎ የፕሌትሌቶች ዝቅተኛ ከመሆን 
ጋር የሚከሰት የደም መርጋት ዕድሜያቸው 18 እና ከዚያ በላይ በሆኑ በሰፊ የእድሜ ክልል ውስጥ በሚገኙ ወንዶች እና 
ሴቶች ላይ መከሰቱ ሪፖርት ተደርጓል፤ እንደሪፖርቱ ከ 30 እስከ 49 አመት የዕድሜ ክልል ውስጥ ባሉ ሴቶች ላይ ቁጥሩ 
ከፍተኛ መሆኑ (ከተሰጡ ከእያንዳንዳቸው 1,000,000 ክትባቶች 8 ሰው) ሪፖርት የተደረገ ሲሆን፣ ከእያንዳንዱ 7 ሰዎች 
ውስጥ 1 ያህሉ ለሞት ይዳረጋሉ። የጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱ ካለዎት 
ወዲያውኑ የሕክምና ዕርዳታ መፈለግ አለብዎት፡ 

• የትንፋሽ እጥረት፣ 

• የደረት ህመም፣ 

• የእግር እብጠት፣ 

• የማያቋርጥ የሆድ ህመም፣ 

• ከባድ ወይም የማያቋርጥ ራስ ምታት ወይም የደበዘዘ እይታ፣ 

• መርፌው ከተነሳበት ቦታ ባሻገር ከቆዳው በታች ቀላል የመቁሰል ወይም ጥቃቅን የደም ጠብታዎች ከታየቦት።  
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ኢሚዩን ትሮምቦሳይቶፔኒያ (ITP) 

ኢሚዩን ትሮምቦሳይቶፔኒያ (ITP) በፕሌትሌቶች ደረጃ ዝቅ ማለት የተነሳ ቀላል የሆነ ወይም ከመጠን ያለፈ መበለዝ እና 
የደም መፍሰስ ሊያስከትል የሚችል በሽታ/ዲስኦርደር ነው። ITP የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በተቀበሉ አንዳንድ ሰዎች ላይ 
ተከስቷል። በአብዛኛዎቹ ሰዎች ውስጥ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከተቀበለ በኋላ በ 42 ቀናት ውስጥ ምልክቶች ታይተዋል።  
ይህ የሚያጋጥምበት እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። ከዚህ በፊት ITP አሞዎት የሚያውቅ ከሆነ፣ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት 
ከመከተብዎ በፊት የክትባት አቅራቢዎን ያነጋግሩ።  የጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱ 
ካለዎት ወዲያውኑ የሕክምና ዕርዳታ መፈለግ አለብዎት፡ 

 
• መርፌው ከተነሳበት ቦታ ባሻገር ከቆዳው በታች ቀላል የሆነ ወይም ከፍተኛ የሆነ የመበለዝ ወይም ጥቃቅን የደም ጠብታዎች 

ከታየቦት። 
 
• ያልተለመደ አይነት ወይም ከፍተኛ የሆነ የደም መፍሰስ 

 
የጊሊያን ባርሬ ሲንድሮም 

የጊልሰን ባሬ ሲንድሮም (የሰውነት በሽታ የመከላከል ስርዓቱ የነርቭ ሴሎችን የሚጎዳ፣ የጡንቻ ድክመትን እና አንዳንድ ጊዜ 
ሽባነትን የሚያመጣበት የነርቭ በሽታ) የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በተቀበሉ አንዳንድ ሰዎች ላይ ተከስቷል።  በአብዛኛዎቹ 
ሰዎች ውስጥ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከተቀበለ በኋላ በ 42 ቀናት ውስጥ ምልክቶች ታይተዋል።  ይህ የሚያጋጥምበት 
እድል በጣም ዝቅተኛ ነው። የጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት ከወሰዱ በኋላ ከሚከተሉት ምልክቶች አንዱ ካለዎት ወዲያውኑ 
የሕክምና ዕርዳታ መፈለግ አለብዎት፡ 

 
• ድክመት ወይም የመደንዘዝ ስሜቶች፣ በተለይም በእግሮች ወይም በእጆች ላይ፣ ይህም እየተባባሰ እና ወደ ሌሎች 

የሰውነት ክፍሎች እየተሰራጨ ከሆነ። 

• መራመድ ካስቸገርዎ። 
• መናገር፣ ማኘክ ወይም መዋጥን ጨምሮ የፊት እንቅስቃሴዎች ላይ ችግር ከገጠምዎ። 
• ድርብ እይታ ወይም ዓይኖችን ማንቀሳቀስ አለመቻል። 

• የፊኛ መቆጣጠሪያ ወይም የአንጀት ተግባር ችግር። 
 
እነዚህ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ሊሆኑ የሚችሉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ላይሆኑ ይችላሉ።  ከባድ እና ያልተጠበቁ ውጤቶች 
ሊከሰቱ ይችላሉ።  የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በሕክምና ሙከራዎች ውስጥ አሁንም እየተጠና ነው። 

 
የጎኒዮሽ ውጤቶች ካጋጠሙኝ ምን ማድረግ አለብኝ? 

 
ከባድ አለርጂ ካጋጠመዎት ወደ 9-1-1 ይደውሉ ወይም በአቅራቢያዎ ወደሚገኝ ሆስፒታል ይሂዱ። 

 
የሚረብሹዎት ወይም የማይሄዱ የጎንዮሽ ጉዳቶች ካሉዎት ለክትባት አቅራቢው ወይም ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ 
ይደውሉ። 

 
የክትባቱን የጎኒዮሽ ውጤቶች ለFDA/CDC የክትባት አሉታዊ ክስተት ሪፖርት ማቅረቢያ ሲስተም (VAERS) ሪፖርት 
ያድርጉ። የ VAERS ከክፍያ ነፃ የሆነ ቁጥር 1-800-822-7967 ነው ወይም በመስመር ላይ ለ 
https://vaers.hhs.gov/reportevent.html ሪፖርት ያድርጉ።  እባክዎን በሪፖርቱ ቅጽ ቁጥር 18 የመጀመሪያ መስመር 
ውስጥ “የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት EUA” ን ያካትቱ። 

 
በተጨማሪም ከዚህ በታች በተሰጠው የእውቂያ መረጃ ላይ የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለጃንሰን ባዮቴክ ኢንክ ማቅረብ ይችላሉ። 
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ኢሜይል የፋክስ ቁጥር የስልክ ቁጥሮች 
JNJvaccineAE@its.jnj.com 215-293-9955 የአሜሪካ ከክፍያ ነፃ፡ 1-800-565-4008 

የአሜሪካ በክፍያ፡ (908) 455-9922 

 
እንዲሁም  v-safe. ለመመዝገብ አማራጭ ሊሰጥዎት ይችላል።  V-safe  ከኮቪድ-19 ክትባት በኋላ ሊከሰቱ የሚችሉ 
የጎንዮሽ ጉዳቶችን ለመለየት ክትባት ከተደረገላቸው ሰዎች ጋር ለመገናኘት የጽሑፍ መልእክት እና የድር ዳሰሳዎችን 
የሚጠቀም አዲስ በፈቃደኝነት በስማርትፎን ላይ የተመሠረተ መሣሪያ ነው።  V-safe  ለCDC ስለ COVID-19 ክትባቶች 
አስተማማኝነት ለመቆጣጠር የሚረዱትን ጥያቄዎች ይጠይቅዎታል። V-safe  እንዲሁም የኮቪድ -19 ክትባት ንተከትሎ 
ተሳታፊዎች ከፍተኛ የጤና ተፅእኖ ካሳዩ በ CDC የቀጥታ የስልክ ክትትል ይሰጣል።  እንዴት እንደሚመዘገቡ በተመለከተ 
ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት: www.cdc.gov/vsafe የሚለውን ድረገጽ ይጎብኙ። 

 

የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ላለማግኘት ብወስንስ? 
 
በ EUA ስር፣ ክትባቱን ለመውሰድ ለመስማማት ወይም ለመቃወም የቀረበ አማራጭ አለ። የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባትን 
ላለመውሰድ ቢወስኑ መደበኛ የህክምና እንክብካቤ ላይ ለውጥ አይፈጥርም። 

 
ኮቪድ-19ን ለመከላከል በጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ምትክ የሚቀርቡ ሌሎች ክትባቶች አሉ? 

 
ኮሚርንታሪ (COMIRNATY) እና SPIKEVAX  በFDA-የተፈቀዱ ኮቪድ-19 ክትባቶች ናቸው። ኮቪድ-19ን 
የሚከላከሉ ሌሎች ክትባቶች በEUA ስር ሊኖሩ ይችላሉ። የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት የተፈቀደው ሌሎች የተፈቀደላቸው 
የኮቪድ-19 ክትባቶች ማግኘት ካልተቻለ ወይም በህክምና ካልተፈቀዱ፣ እና የጃንሰን የኮቪድ-19 ክትባት ለመከተብ 
ለሚመርጡ እና የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ካልሆነ በቀር ሌላ ክትባት ለመከተብ ፍቃደኛ ላልሆኑ ግለሰቦች ብቻ ነው። 
 
ሌሎች ክትባቶች እየወሰድኩ ባለበት በተመሳሳይ ጊዜ የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባትን መቀበል እችላለሁን? 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ከሌሎች ክትባቶች ጋር በተመሳሳይ ጊዜ ለFDA መረጃ አልቀረበም።  የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት 
ከሌሎች ክትባቶች ጋር ለመውሰድ እያሰቡ ከሆነ፣ ስለ አማራጮችዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ። 

 
እርጉዝ ብሆን ወይም ጡት ማጠባ ብሆንስ? 

 
ነፍሰ ጡር ከሆኑ ወይም የሚያጠቡ ከሆነ ስለ አማራጮችዎ ከጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ ጋር ይወያዩ። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት ኮቪድ-19ን ያሲዘኛል? 

 
አይ። የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት SARS-CoV-2 ን አልያዘም እና ኮቪድ-19 ሊያሲዞ አይችልም። 

 
የክትባት ካርድዎን ይያዙ 

 
የጃንሲን ኮቪድ-19 ክትባት በሚወስዱበት ጊዜ የክትባቱን ስም እና ክትባቱን የተቀበሉበትን ቀን ለመመዝገብ የክትባት ካርድ 
ያገኛሉ። 

 
ተጨማሪ መረጃ 

 
ጥያቄዎች ካሉዎት ወይም በጣም የቅርብ ጊዜውን የጃንሰን ኮቪድ-19 የክትባት እውነታ ሉሆችን ለመድረስ መሣሪያዎን 
በመጠቀም የ QR ኮዱን ይቃኙ፣ ድር ጣቢያውን ይጎብኙ ወይም ከዚህ በታች ለተሰጡት የስልክ ቁጥሮች ይደውሉ። 
 
 
 

 



7  

የQR ኮድ የእውነት ሉሆች ድር ጣቢያ የስልክ ቁጥሮች 
 
 

 

www.janssencovid19vaccine.com. የአሜሪካ ከክፍያ ነፃ፡ 1-800-565-4008 
የአሜሪካ ከክፍያ ነፃ፡ (908) 455-9922 

 
ተጨማሪ መረጃ እንዴት አገኛለሁ? 

 
• የክትባት አቅራቢውን ይጠይቁ። 

• CDCን በ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html ላይ ጎብኙ። 

• FDAን በ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- 
regulatory-and-policy-framework/emergency-use-authorization ላይ ጎብኙ። 

የአካባቢዎን ወይም የግዛትዎን የማህበረሰብ ጤና መምሪያ ያነጋግሩ። 
 
የክትባት መረጃዬ የት ይመዘገባል? 

 
ክትባት አቅራቢው የክትባት መረጃዎን በግዛት/አካባቢ የክትባት መረጃ ሲስተም (IIS) ወይም ሌላ የተመደበ ሲስተም ላይ 
ሊያካትት ይችላል። ስለ IIS ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ይጎብኙ፡
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html1። 

 
የCOVID-19 ክትባትን ለማግኘት የመከተቢያ ክፍያ እከፍላለሁ? 

 
አይ። በአሁኑ ወቅት ክትባት አቅራቢው የክትባቱን ዶዝ ለመስጠት ሊያስከፍልዎ የማይችል ከመሆኑም በተጨማሪ 
የሚወስዱት የCOVID-19 ክትባትን ብቻ ከሆነ ለክትባቱ መውሰጃ ክፍያ ወይም የትኛውም ሌላ ክፍያ ከኪስዎ 
አይከፍሉም። ሆኖም የክትባት አቅራቢዎች ለክትባቱ ወሳጆች የCOVID-19 ክትባት መስጫ ክፍያዎች ሽፋን ከሚሰጥ 
ፕሮግራም ወይም እቅድ (የግል የመድን ዋስትና፣ Medicare፣ Medicaid፣ የመድን ዋስትና ላልተገባላቸው ተቀባዮች 
HRSA COVID-19 Uninsured Program ፕሮግራም) ተገቢውን መልሶ ክፍያ ሊጠይቁ ይችላሉ። 

 
የሚጠረጠሩ የማጭበርበር ጉዳዮችን የት ሪፖርት ማድረግ እችላለሁ? 

 
የCDC የCOVID-19 ክትባት ፕሮግራም መስፈርቶች ላይ ስለሚፈጸሙ ስለ የትኛውም ጥሰቶች የሚያውቁ ግለሰቦች 
እነዚህን ለዩኤስ የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች መምሪያ፣ የዋና መርማሪ ጽ/ቤት በ1-800-HHS-TIPS ወይም 
TIPS.HHS.GOV ሪፖርት እንዲያደርጉ ይበረታታሉ። 

 
የማካካሻ የጉዳት ክፍያ መረሃ ግብር ምንድን ነው? 

 
የማካካሻ የጉዳት ክፍያ መረሃ ግብር (CICP) ይህንን ክትባት ጨምሮ በአንዳንድ መድሃኒቶች ወይም ክትባቶች ከባድ ጉዳት 
ለደረሰባቸው የተወሰኑ ሰዎች የህክምና እንክብካቤ ወጪዎችን እና ሌሎች ልዩ ወጪዎችን ለመክፈል የሚረዳ የፌዴራል መረሀ 
ግብር ነው።  በጠቅላላው የካሳ ጥያቄው ክትባቱ ከተወሰደበት ቀን ጀምሮ በአንድ (1) አመት ውስጥ ለCICP መቅረብ 
አለበት። ስለዚህ መረሀ ግብር የበለጠ ለማወቅ www.hrsa.gov/cicp ይጎብኙ ወይም 1-855-266-2427 ይደውሉ። 
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ይህ የመረጃ ቅጽ ለኤሌክትሮኒክ የሕክምና መረጃዎች/የክትባት የመረጃ ሲስተሞች ለክትባት 
ተቀባዩ የቀረበ መሆኑን ለማረጋገጥ ስካን ያድርጉ። 

 
 
 
GDTI: 108869830003631 

የአስቸኳይ ጊዜ የመጠቀም ፍቃድ (EUA) ምንድን ነው? 
 
የዩናይትድ ስቴትስ FDA የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት EUA ተብሎ በሚጠራው የድንገተኛ አደጋ ተደራሽነት ዘዴ ስር 
እንዲገኝ አድርጓል።   EUA በCOVID-19 ወረርሽኝ ቆይታ ውስጥ ለአስቸኳይ ጊዜ መድሀኒቶችን እና የባዮሎጂካል 
ምርቶችን ለመጠቀም አሳማኝ ሁኔታዎች ሲፈጠሩ ይህን በሚፈቅደው የጤናና ሰብአዊ አገልግሎቶች ጽ/ቤት (HHS) 
መግለጫ ድጋፍ አግኝቷል። 

 
የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት በFDA ከተፈቀደው ወይም ከተጣራ ምርት ጋር ተመሳሳይ ዓይነት ግምገማ አላደረገም።  FDA 
የተወሰኑ መስፈርቶች ሲሟሉ EUA ሊሰጥ የሚችል ሲሆን መስፈርቶቹ በቂ፣ የተፈቀዱ፣ ዝግጁ አማራጮች አለመገኘትን 
ይይዛሉ። ከዚህ በተጨማሪም የFDA ውሳኔ በሚቀርቡለት ምርቱ በCOVID-19 ወረርሽኝ መከሰት ወቅት COVID-19ን 
ለመከላከል ውጤታማ ሊሆን እንደሚችል እና የምርቱ የታወቁና ሊሰሩ የሚችሉ ጥቅሞችን እና ከምርቱ የታወቁና ሊያጋጥሙ 
የሚችሉ ስጋቶች ይልቅ ጥቅሞቹ እንደሚያመዝኑ በሚያሳዩ ሳይንሳዊ ማስረጃዎች ላይ ሙሉ በሙሉ ይመሰረታል። በኮቪድ-
19 ወረርሽኝ ወቅት ምርቱ ጥቅም ላይ እንዲውል እነዚህ ሁሉ መመዘኛዎች መሟላት አለባቸው። 
 
 የጃንሰን ኮቪድ-19 ክትባት EUA ካልተቋረጠ ወይም ካልተሻረ (የእነዚህ ምርቶች ከአሁን በኋላ ጥቅም ላይ መዋል 
ካልቻሉ) ድረስ የእነዚህ ምርቶች የአስቸኳይ አጠቃቀምን የሚያረጋግጥ የኮቪድ-19 መግለጫ ተግባራዊ በሚሆንበት ጊዜ 
ገደብ ውስጥ ጥቅም ይሰጣል። 

 
የተመረተው፡ 
ጃንሰን ባዮቴክ ኢንክ። 
የጆንሰን እና ጆንሰን ሆርሳም የጃንሰን የመድኃኒት አምራች  
ኩባንያ፣ PA 19044, USA 
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