
 

 
	  

  
     

 

	    

  

  
   	 	 	

	 	 	 	 	 	
 

 
   

	  
 	  

    

  

የታካሚ መረጃ፦ ኤቩሼልድ (EVUSHELD) 
ኤቩሼልድ (EVUSHELD) በተወሰኑ	 ዕድሜያቸው 12 እና	 ከዚያ	 በላይ	 በሆኑ	 
ግለሰቦች	 ውስጥ	 የኮቪድ-19 ኢንፌክሽንን   ለመከላከል ጥቅም ላይ ይውላል።

የኤቩሼልድ (EVUSHELD)  አቅርቦት የተወሰነ/የተገደበ አይደለም።  ለኤቩሼልድ 
(EVUSHELD) ያዘዘው	 ሰው  ትዕዛዝ ወይም ማዘዣ  ያስፈልጋል።  

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) (ቲክሳጌቪማብ (tixagevimab) ከሲልጋቪማብ 
(cilgavimab) ጋር አንድ ላይ የታሸገበት) ምንድን ነው?  
ኤቩሼልድ (EVUSHELD)   ለአዋቂዎችና በጉርምስና ዕድሜ ላይ ለሚገኙ አንዳንድ ብቁ
የሆኑ ግለሰቦች  ኮቪድ-19ን   ለመከላከል ጥቅም ላይ የሚውል አዲስ መድሃኒት ሲሆን
እነዚህም ግለሰቦች፦  
▶ 12 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸውና ቢያንስ 88 ፖውንድ [40 ኪ.ግ.] የሚመዝኑ
▶	 በአሁኑ ጊዜ በ SARS-CoV-2 ያልተያዙ እና በ SARS-CoV-2 ከተያዘ ሰው ጋር
የታወቀ በቅርብ ጊዜ የሆነ የቅርብ ንክኪ ያልነበራቸው

▶	 በህመም ምክንያት ከመጠነኛ እስከ ከባድ የሆነ ደካማ የበሽታ መቋቋም አቅም
ያላቸው እና የበሽታ የመከላከል ደጋፊ መድሃኒቶችን ወይም ህክምናዎችን
የሚወስዱ እና ለኮቪድ-19 ክትባት ከፍተኛ የሆነ የመከላከል ምላሽ ላይሰጡ
የሚችሉ ወይም

▶	 ለኮቪድ-19 ክትባት (ቶች) ወይም ለኮቪድ-19 የክትባት ንጥረ ነገር (ሮች) ባላቸው
ከባድ አሉታዊ ምላሽ (እንደ ከባድ የአለርጂ ምላሽ የመሰለ) ታሪክ ምክንያት
የተነሳ የኮቪድ-19 ክትባትን ለመቀበል ብቁ ያልሆኑ ናቸው።

ማስታወሻ፦ 

ኤቩሼልድ  (EVUSHELD)  ክትባት 	
እንዲወስዱ 	ለሚመከሩ 	ሰዎች 	
የክትባት 	ምትክ 	አይደለም 

ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ከመውሰዴ በፊት ለጤና እንክብክካቤ አቅራቢዬ ምን
መንገር ይኖርብኛል?  
እርስዎ የሚከተለውን ከሆኑ፣ ለጤና እንክብካቤ አቅራቢዎ  ይንገሩ፦ 
⭬ ማንኛውም አለርጂዎች ካሉብዎት 
⭬ ዝቅተኛ ቁጥር የደም ፕሌትሌቶች ካልዎት ፣ የደም መፍሰስ ችግር ካለብዎት ፣ ወይም 

ፀረ-ደም መርጋት መድኃኒቶችን እየወሰዱ ከሆነ (የደም መርጋቶችን ለመከላከል) 
⭬ የልብ ድካም ወይም ስትሮክ አጋጥምዎት ከሆነ፣ ሌላ የልብ ችግር ካለብዎት፣ ወይም 

ከፍተኛ የሆነ ለካርዲያክ (ለልብ) ክስተቶች የመጋለጥ አደጋ ካልዎት 
⭬ ነፍሰ-ጡር ከሆኑ ወይም ለማርገዝ ዕቅድ ካልዎት 
⭬ ልጅ እያጠቡ ከሆነ 
⭬ ማንኛውም ከባድ ህመም ካለብዎት 
⭬ ማንኛውም መድሃኒቶችን እየወሰዱ ከሆነ (የታዘዙ፣ የህመም ማስታገሻዎች፣ 

ቪታሚኖች ወይም የእፅዋት ምርቶችን) 

በቀጠሮዬ ጊዜ ምን መጠበቅ ይኖርብኛል? 
▶	 ኤቩሼልድ (EVUSHELD) ሁለት መድሃኒቶችን የያዘ ነው፣ እነርሱም

ቲክሳጌቪማብ (tixagevimab) እና ሲልጋቪማብ (cilgavimab) ናቸው። 
▶	 እርስዎ 1 ዶዝ ወይም የልኬት መጠን ያለው ኤቩሼልድን (EVUSHELD)

ይወስዳሉ፣ ይህም 2 የተለያዩ መርፌዎችን (ቲክሳጌቪማብ (tixagevimab) እና
ሲልጋቪማብ (cilgavimab)) የያዘ ነው። 

▶	 ኤቩሼልድ (EVUSHELD) በጡንቻዎ በ 2 መርፌዎች በጤና እንክብካቤ
አቅራቢዎ ይሰጥዎታል።  መርፌዎቹ ብዙውን ጊዜ አንዱ ከሌላው በኋላ 
የሚሰጡ ሲሆን፣ በእያንዳንዱ የመቀመጫዎ ክፍል 1 መርፌ ይሰጥዎታል።

የእርስዎ የጤና እንክብካቤ አቅራቢ 
መርፌዎቹንከተወጉ ከ1ሰዓት በኋላ 
ይመለከትዎታል።  የአለርጂ ምላሾች 
ወይም የካርዲያክ (የልብ) ክስተቶች፣ 
በተለይ ደግሞ የካርዲያክ (የልብ) 
ክስተቶች ያጋጠሟቸው ታማሚዎች ላይ 
ሊፈጠሩ ይችላሉ።  ምላሾቹ ከባድ ወይም 
ለህይወት አስጊ ሊሆኑ ይችላሉ።  

ኤቩሼልድ (EVUSHELD)ን የት ማግኘት እችላለሁ?   
የእርስዎን  የጤና 	እንክብካቤ 	አቅራቢ  ለእርስዎ  ኤቩሼልድ (EVUSHELD)  ጥሩ
አማራጭ መሆን አለመሆኑን ለመወያየት ያነጋግሩት። 

ኤፕሪል 2022 ላይ	 የተሻሻለ 

ኤቩሼልድ (EVUSHELD)   የሚቀርበው 
ያለክፍያ ነው፣ ነገር ግን የጤና እንክብካቤ 
አቅራቢዎ መርፌውን የመስጫ (የመውጊያ) 
ክፍያ ሊያስከፍል ይችላል።  
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