
የመከላከያ ክትባቶችን መከታተል ምንድ ነው?
ሁሉም ሰዎች ከከባድ ተላላፊ በሽታዎችና ከአንዳንድ ዓይነት ነቀርሳዎች 
ለመከላከል ክትባቶችን (የክትባት መርፌዎችን) እንዲወስዱ ይመረጣል። 

ስደተኞችና ጥገኝነት ፈላጊዎች አውስትራሊያ በሚደርሱበት ጊዜ 
ክትባቶችን በመውሰድ መከታተል ይኖርባቸዋል። ይህ የሚሆንበት 
ምክንያት ከአውስትርሊያ ውጭ በሚኖሩበት ጊዜ የተለያዩ ክትባቶች 
ስለሚኖሩ ነው።  ክትባቶችን ‘መከታተል’ ማለት ለሰዎች ክትባቶችን 
መስጠት ሲሆን ስለዚህ በአውስትራሊያ ውስጥ የሚያስፈልጉትን 
ክትባቶች በሙሉ ያገኛሉ ማለት ነው። ምንም እንኳን ክትባቶች 
በልጅነት ጊዜ ቢሰጡም፤ ይሁን እንጂ ወጣቶችና ጐልማሶች በውጭ 
አገር በሚኖሩበት ጊዜ ያልወሰዷቸው ክትባቶች ካሉ መስጠቱ አስፈላጊ 
ነው። ለመከላከያ ክትባቶች መከታተል ካበቃ ብኋላ እንደገና ማካሄድ 
አይኖርብዎም።

እንዲሁም በርስዎ ሀኪም ወይም ነርስ በኩል ተጨማሪ ክትባት እንደ 
የኢንፍሎዌንዛ ክትባት ለመውሰድ ሀሳብ ይቀርብ ይሆናል። ኢንፍሎዌንዛ 
ክትባት በመከላከያ ክትባቶች መከታትል ውስጥ አይካተትም።  

ዋጋ መክፈል አለብኝን?
ለስደተኞችና ለጥገኝነት ፈላጊዎች በሙሉ ያልተወሰዱ ክትባቶች ካሉ 
ያለክፍያ በነጻ ይሰጣል 

ክትባቶች መውሰድ ደህንነቱ የተጠበቀ ነውን?
የምርምር ጥናቱ እንደሚያሳየው በአውስትራሊያ ውስጥ ክትባቶች በሚገባ 
እንደሚሰሩና ደህንነቱ በጣም የተጠበቀ ነው። መርፌው ከተሰጠ ብኋላ 
ትኵሳት ወይም ህመም የተለመደ  ሲሆን ነገር ግን ችግር እንደማይፈጥርና 
ከ1 እስከ 2 ቀናት ብቻ ይቆያል። በጣም ከፍተኛ ችግር የመፍጠር እድል 
በጣም አነስተኛ ነው። ቀደም ብለው ክትባቶችን ቢወስዱም እንደገና 
ክትባቱን መውሰዱ ችግር አያመጣም።   

በተከታታይ ክትባቶችን የት ማግኘት እችላለሁ?
 በቤተሰብዎ ሀኪም  (በሁሉም እድሜ ላለ)

 በአካባቢ ምክር ቤት (እድሜያቸው ከ18 ዓመት በታች ለሆነ 
ማንኛውም ሰው)

 የቋንቋ ትምህርት ቤቶች (የክትባት ፕሮግራም የሚቀርብ ከሆነ)

 The Asylum Seeker Resource Centre (በጥገኝነት ፈላጊ 
መገልገያ ማእከል) (ለጎልማሶች) ይሆናል።

በቀጠሮ ቀኔ አስተርጓሚ ማግኘት እችላለሁን?

አዎ – ምንም ችግር የለም (ይህ ጠቃሚ 
የሚሆነው) እርዳታ ከፈለጉ አስተርጓሚው 
እንዲቀርብ መጠየቅ ይችላሉ።  

በተከታታይ ክትባት በምወስድበት ጊዜ ምን 
ይደረጋል?
ተከታታይ ክትባቶች ከ 4 ወራት በላይ የሚቆይ 3 ወይም 4 ቀጠሮዎች 
ያስፈልጋል። ክትባቶች ብዙውን ጊዜ በመርፌ መውጋት (መርፌ) 
ይሰጣል፤ አንድ ክትባት ከብዙ ዓይነት በሽታዎች መከላከል ይችል 
ይሆናል። በእያንዳንዱ ቀጠሮ ሰዎች የተለያዩ ክትባቶች ሊሰጣቸው ይችል 
ይሆናል። በተከታታይ የሚሰጡ ክትባቶች Australian Immunisation 
Register (በአውስትራሊያ የበሽታ መከላከያ ዝርዝር ደብተር) ላይ 
ይመዘገባል።  

የበሽታ መከላከያ ክትባቶችን መከታተል

Amharic | አማርኛ
ህዳር/November 2018 

በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ 

ስደተኞችና ጥገኝነት ፈላጊዎች  



የተከታታይ መከላከያ ክትባቶች ከሌለኝ ምን 
ይደረጋል?
ክትባት መውሰድ ከበሽታዎች እንደሚከላከልና ጤንነትን ይጠብቃል 
- ስለዚህ ሰዎች በተከታታይ የመከላከያ ክትባት ካልወሰዱ ሊታመሙ 
ይችላሉ። 

በአውስትራሊያ ውስጥ ስለ ክትባትና 
ለሴንተርሊንክ የቤተሰብ ድጎማ ክፍያዎች 
የወጡ አዲስ ህጎች እንዳሉ ነው። ህጻናትና 
ወጣቶች እድሚያቸው ከ 20 ዓመት በታች 
ከሆነ እና በ Australian Immunisation 
Register ላይ ካልተመዘገቡ ታዲያ 

ቤተሰባቸው ለሚያገኙት የህጻን እንክብካቤ መስጫ ክፍያዎችና የቤተሰብ 
ግብር ጥቅም ክፍል ሀ (Family Tax Benefit Part A) ክፍያዎች 
ይቀነሳል። ክትባቶችን ተከታትሎ ላስፈጸሙ ወላጆች እነዚህን ክፍያዎች 
ለማግኘት ይፈቀድላቸዋል። አሁንም ወላጆች ልጆቻቸውን ለማስከተብ 
ወይም ላለማስከተብ መወሰን ይችላሉ፤ ነገር ግን ላለማስከተብ የራሳቸው 
ምርጫ ከሆነ የህጻን እንክብካቤ መስጫ ክፍያዎችና የቤተሰብ ግብር 
ጥቅም ክፍል ሀ (Family Tax Benefit Part A) ክፍያዎች ይቀነሳል። 

እንዲሁም በቪክቶሪያ ውስጥ ወደ መውአለ ህጻናት ወይም የህጻን 
እንክብካቤ መስጫ (የረጅም ቀን ውሎ እንክብካቤ፤ የአልፎ አልፎ 
እንክብካቤ መስጫ እና በቤተሰብ የቀን እንክብካቤ መስጫ) ላይ የሚሄዱ 
ህጻናት በሙሉ ክትባቶችን መውሰድ እንዳለባቸው የሚገልጹ ህጎች 
እንዳሉ ነው። ይህ ህግ በትምህርት ቤት ወይም ከትምህርት ቤት ሰዓታት 
ውጪ ባለው እንክብካቤ ላይ ችግር አይፈጥርም። ወላጆች ልጆቻቸውን 
በመውአለ ህጻናት ወይም በህጻን እንክብካቤ መስጫ ላይ ሲያስመዘግቡ ከ 
Australian Immunisation Register ያለን የበሽታ መከላከያ ክትባት 
ጽሁፋዊ ወረቀት ማሳየት ይኖርባቸዋል። ስለ በሽታ መከላከያ ክትባት 
ጽሁፋዊ መግለጫ ታሪክ በተመለከተ ለአውስትራሊያ የ Australian 
Immunisation Register 
በስልክ 1800 653 809 
መደወል ይችላሉ ወይም 
የርስዎ ሀኪም ወይም 
ነርስ ክ Australian 
Immunisation 
Register ላይ በማተም 
እንዲሰጥዎ መጠየቅ 
ይችላሉ።

ተከታታይ በሆኑ ቀጠሮዎች ላይ ግለሰቡ መርፌ ሲወስድ ታሞ ከሆነ፤ 
ቀደም ሲል ሌላ ክትባቶችን ወስደው ከሆነ እና ከክትባት ጋር በተዛመደ 
ችግር ተፈጥሮ ከነበረ ሀኪም ወይም ነርስ ይጠይቃል። መርፌውን 
ከወሰዱ በኋላ ትኩሳትና ህመም የተለመደ ነው፤ ነገር ግን ለችግር 
ምክንያት እንደማይሆንና ከ1 እስከ 2 ቀናት ብቻ ይሆናል። በጣም 
ከፍተኛ ችግር መፍጠር በጣም አነስተኛ ነው። 

በቀጠሮው ጊዜ ምን ማምጣት ይኖርብኛል?
እርስዎ ወይም የርስዎ ህጻን ለወሰዱት ክትባቶች የተመዘገቡበት 
ወረቀት (ጽሁፋዊ) ካለዎት በእያንዳንዱ ቀጠሮ ላይ ይዘው መምጣት። 
በራስዎ ቋንቋ ያለን የክትባት ምዝገባ ይዞ መምጣት ጥሩ ነው። ይህንን 
ምዝገባ ሀኪም ወይም ነርስ ተጠቅመው የትኛው የመከላከያ ክትባት 
እንደሚያስፈልግዎ መወሰን እንደሚችሉና ከአውስትራሊያ ውጭ ያሉትን 
የክትባቶች መዝገብ በ Australian Immunisation Register ላይ 
ማስገባት ይሆናል። የርስዎን ክትባቶች በተለያዩ ቦታዎች ላይ መውሰዱ 
ምንም አይደል፤ ነገር ግን በሚሄዱበት እያንዳንዱ ጊዜ ላይ የርስዎን 
ሪኮርድ መዝገብ ይዘው መምጣት አለብዎ።  

የበሽታ መከላከያ ክትባቶችን መከታተል
በቪክቶሪያ ውስጥ ላሉ ስደተኞችና ጥገኝነት ፈላጊዎች 

የውጭ አገር ክትባት ምዝገባ ሪኮርድ ምሳሌ 
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