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»

የጉንፋን ክትባት ምንድን ነው? የጉንፋን ክትባት፦
•
•
•
•
•

ደህንነቱ የተጠበቀ እና ውጤታማ ነው
ከጉንፋን እና ከሚያስከትላቸው ችግሮች ይጠብቅዎታል
የኮሮና ቫይረስ ክትባት አይደለም
በክሊኒካዊ ሁኔታዎቻቸው ወይም በእድሜያቸው መሠረት ለአንዳንድ
ቡድኖች ነፃ ነው፣ ግን ሁሉም ሰው ሊያገኘው ይችላል
ብቁ ከሆኑ መውሰድዎ በጣም አስፈላጊ ነው

የጉንፋን ክትባቱን በነጻ ማግኘት የሚችሉት እነማን ናቸው?* ከሚከተሉት ማናቸውም፦

50 ዓመት እና ከዚያ በላይ እድሜ ያላቸው

እንደ አስም፣ ከመጠን በላይ ክብደት፣ የስኳር በሽታ
እና የልብ ህመም የመሳሰሉ በጉንፋን የመያዝ አደጋን
የሚጨምሩ የተወሰኑ የጤና ሁኔታዎች ያላቸው

በእርግዝና ሁኔታ ላይ ያሉ

በቤት ውስጥ እንክብካቤ የሚኖሩ

እርስዎ ከታመሙ ለአደጋ ሊጋለጡ የሚችሉ አረጋዊ
ወይም አካል ጉዳተኛ ዋና ተንከባካቢ ከሆኑ

ዕድሜያቸው 2 እና 3 የሆኑ ልጆች

የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት ልጆች እና 7
ዓመት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪዎች
(ከነሐሴ 31 ቀን 2009 ዓ.ም. በፊት የተወለዱ)

እንደ አስም፣ የስኳር በሽታ፣ ደካማ የሰውነት በሽታ
የመከላከል ስርዓት፣ የልብ ሁኔታ እና የመማር እክል
ያሉ የረጅም ጊዜ የጤና ችግር ያለባቸው ከ2 - 17
ዓመት ዕድሜ ያላቸው

ለኮሮና ቫይረስ በከፍተኛ ሁኔታ ተጋላጭ ከሆነ ሰው
ጋር አብረው የሚኖሩ (ጋሻዊ ምድብ)

* ከእነዚህ ቡድኖች ውስጥ ካልሆኑ በፋርማሲዎች ውስጥ ለጉንፋን ክትባት መክፈል ይችላሉ። 8 ፓውንድ ያስከፍላል
ነገር ግን በፋርማሲዎ ውስጥ ባለው የክትባት ዓይነት እና የምርት ስም ላይ በመመርኮዝ ከዚያ ትንሽ ሊጨምር
ይችላል።

የጉንፋን ክትባቱን የት ማግኘት ይችላሉ?
•
•
•
•

በቀዶ ጥገናዎ ጊዜ
አገልግሎቱን በሚያቀርቡ ፋርማሲዎች
ብቁ ልጆች ባሉባቸው ትምህርት ቤቶች
ነፍሰ ጡር ከሆኑ በአዋላጅ አገልግሎትዎ ላይ

የጉንፋን ክትባቱን እንዴት ማግኘት ይችላሉ?

ለጉንፋን ክትባቱ ብቁ ከሆኑ ኤን ኤች ኤስ የጉንፋን ክትባቱን እንዲወስዱ ለመጋበዝ በፖስታ፣ በሞባይል
መልዕክት ወይም በስልክ ሊያነጋግርዎት ይችላል።

በጠቅላላ ሀኪምዎ ከተመዘገቡ በቀጥታ ሊያገኟቸው እና ስለ የጉንፋን ክትባቱ እና ማግኘት የሚችሉ እንደሆነ
መጠየቅ ይችላሉ። የሁሉም ሰው በጠቅላላ ሀኪም መመዝገብ በጣም አስፈላጊ ነው።

እንዲሁም ፋርማሲስትዎን ስለ የጉንፋን ክትባት ሁኔታዎ ወይም የህክምና ታሪክዎ ካወቁ መጠየቅ ይችላሉ።
ፋርማሲስቱ ስለ እርስዎ የጤና ሁኔታ ወይም የህክምና ታሪክ በደንብ የማያውቁ ከሆኑ ለእርስዎ ብቁነት
ማረጋገጫ ይጠይቁዎት ይሆናል።

በትምህርት ቤት ውስጥ ብቁ ለሆኑ ልጆች ትምህርት ቤቱ ወላጆችን ወይም አሳዳጊዎችን በማነጋገር ስለ ክትባቱ
ቀናት እና ጊዜያት ከስምምነት ቅጽ ጋር አስፈላጊ መረጃዎችን ይልክላቸዋል። ክትባቱን እንዲወስዱ ወላጆች ወይም
አሳዳጊዎች የስምምነት ቅጹን መፈረም አለባቸው።

ሁሉም የክትባት አቅራቢዎች የጉንፋን ክትባት መውሰድዎ ለእርስዎ ደህንነቱ የተጠበቀ እንዲሆን በጥብቅ
መመሪያን ይከተላሉ።
*በዩኬ ውስጥ የሚኖር ማንኛውም ሰው የኢሚግሬሽን ሁኔታ ወይም መታወቂያ የማሳየት ችሎታ ወይም የአድራሻ ማረጋገጫ ቢኖርም ባይኖርም በጠቅላላ ሀኪም መመዝገብ ይችላል። በጠቅላላ
ሀኪም ለመመዝገብ እርዳታ ከፈለጉ በዓለም ሀኪሞች (Doctors of the World UK) ነፃ የእገዛ መስመር 0808 1647 686 ከሰኞ እስከ አርብ ከ10 እስከ 12 እኩለ ቀን ይደውሉ።

የጉንፋን ክትባት ሀላል ነው?
በርካታ ዓይነት የጉንፋን ክትባቶች አሉ፣ አንዳንዶቹ የሚወጉ ሲሆኑ ሌሎች ደግሞ የሚረጩ ናቸው። ግለሰቦች
በእድሜያቸው ወይም ለአደጋ በመጋለጥ እድላቸው ላይ በመመስረት ለእነሱ የሚመከር ክትባት ነው
የሚቀርብላቸው። ዕድሜያቸው 2 ዓመት ከሆኑ ሕፃናት ጀምሮ እስከ 7 ዓመት የሆናቸውን ጨምሮ የጉንፋን
ክትባቱ የአሳማ ሥጋ ያለው የፕሮቲን ንጥረነገር ይይዛል። ሆኖም በሃይማኖታዊ ወይም በመንፈሳዊ እምነቶች ላይ
በመመርኮዝ ተቃውሞ ካሎት የተለየ ክትባት ሊጠይቁ ይችላሉ።
በቋንቋዎ ስለ ጉንፋን ክትባቱ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የሚከተሉትን ይጎብኙ፦
https://www.gov.uk/government/publications/flu-vaccination-who-should-have-it-this-winter-and-why

