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የCOVID-19 ክትባቶች እንዴት ይሰራሉ 
1 2 / 1 6 / 2 0 2 0  

የመጀመሪያዎቹ የCOVID-19 ክትባቶች COVID-19 ቫይረስ ከተገኘ በአንድ ዓመት ጊዜ ውስጥ መጥተዋል። ክትባት እንዴት በዚህ 
ፍጥነት እንደሚፈጠር ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ከፌዴራል መንግሥት  እገዛ ጋር ሂደቱ በፍጥነት እና በተሻለ ብቃት መከናወን ችሏል። 
ደህንነትን ለመፈተሽ የተደረጉ እርምጃዎች እንዳልተዘለሉ ማወቅ ያስፈልጋል። እነዚህ የጊዜ ሰሌዳዎች ሌሎች ክትባቶች ከሚሠሩበት 
ሂደት አንጻር የCOVID-19 ክትባቶች አሰራር እንዴት የበለጠ ውጤታማ እንደነበረ ያሳያሉ። 

ክትባቶች እንዴት ይሰራሉ 
ክትባት የመስራት ሂደት እስከ 10 ዓመት ሊወስድ ይችላል። 

 ምርምር ከተደረገ በኋላ፣ አንድ ክትባት በሦስት የሰው ሕክምና ጥናቶች ውስጥ ያልፋል፥ እያንዳንዱ ጥናት ከበፊቱ የበለጠ የሰው 
ብዛት ይኖረዋል። 

 የሳይንስ አማካሪ ቡድናቸው የጥናቱን ውጤት ከገመገመ በኋላ የምግብ እና የመድኃኒት አስተዳደር (FDA) ክትባቱን ያፀድቃል። 

 ከዚያ የብሔራዊ አማካሪ ቡድን፣ የበሽታ ምከታ እና ቁጥጥር ማዕከል (CDC) የክትባት ተግባራት አማካሪ ኮሚቴ (ACIP)፣ ክትባቱን 
ማን መውሰድ እንዳለበት ይመክራል። 

 ከዚያ በኋላ፣ አምራቹ ክትባቱን መስራት ይጀምራል። 

 ሰዎች ክትባቱን በሚወስዱበት ጊዜ፣ CDC እና FDA የክትባቱን የደህንነት መረጃን መመልከታቸውን ይቀጥላሉ። 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



የ C O V I D - 1 9  ክ ት ባ ት  እ ን ዴ ት  እ የ ተ ሰ ራ  እ ን ዳ ለ  

ገፅ2ከ 2 

 
A vaccine pr ocess starting with research. The n vacci ne clini cal studie s. Pha se 1 clini cal studi es happen first where they fi nd if t he vacci ne is sa fe. The n pha se 2 clini cal studie s where they find i f the vacci ne works. And then phase 3 clinical st udies w here they find if the va ccine i s safe a nd if it works. Next, the vaccine safety data review. The FDA review is when FDA looks at the data and approves the va ccine. The n the ACIP review to re comme nd who should get the vaccine . Safety monitoring is last, where CDC a nd FDA continue t o look at the vacci ne data. Vaccine starts bei ng ma de after the FDA review and continues past sa fety monitoring.  

የCOVID-19 ክትባት እንዴት እየተሰራ እንዳለ 
 ቀደም ሲል በኮሮናቫይረስ ላይ የተደረገው ምርምር እና በክትባት ቴክኖሎጂ ላይ የተደረጉ ግስጋሴዎች ይህን ሂደት በፍጥነት 

እንዲጀምር አድርጎታል። 

 አንዳንድ ጊዜ ለክትባቱ ጥናቶች ገንዘብ መፈለግ ብዙ ጊዜ ሊወስድ ይችላል፣ ነገር ግን ለCOVID-19 ክትባት የፌዴራል መንግሥት 
ብዙ ገንዘብ አበርክቷል። 

 አምራቾች እያንዳንዳቸው እስኪከናወኑ ከመጠበቅ ይልቅ፣ ለሦስቱም የሕክምና ክሊኒካዊ ጥናቶች ተሳታፊዎችን በአንድ ጊዜ 
መልምለዋል። 

 ክሊኒካዊ ጥናቶቹ እየተካሄዱ አምራቾችም ደግሞ ክትባቱን እየሰሩ ይገኛሉ። 

 ከድንገተኛ ጊዜ የመጠቀሚያ ፈቃድ (EUA) ጋር ክትባትን ማፅደቅ እንዲሁ አነስተኛ ጊዜ ይወስዳል። ደህንነቱ የተጠበቀ የሚሰራ 
ክትባት ማግኘት ቁጥር አንድ ቅድሚያ የሚሰጠው ጉዳይ ነው። 

▪ በፌዴራል ደረጃ ያሉ ቡድኖች ክትባቶችን ከመገምገም እና ምናልባትም ከማጽደቅ ምንም ነገር እንዲያዘገያቸው አልፈቀዱም። 
ለምሳሌ፣ FDA የግምገማ ሂደቱን ከወራት ወደ ሳምንታት ለማሳጠር ብዙ ሰራተኞችን ጨምሯል። 

 ክትባቱ ማረጋገጫውን የሚያገኘው ጥናቶቹ ክትባቱ ደህንነቱ የተጠበቀ እና የሚሰራ መሆኑን ካሳዩ ብቻ ነው 

 
A vaccine pr ocess starting with research. The n vacci ne clini cal studie s. All three phases are happeni ng at the same ti me. Pha se 1 cli nical studies happen first where they find i f the vacci ne is sa fe. The n pha se 2 clini cal studi es where they find i f the vaccine works. And then phase 3 clinical studies w here they find if the vacci ne is safe and i f it works. The vaccine cli nical studies go until the end of the A CIP review. Vacci ne starts bei ng made near the end of the pha se 1, 2, and 3 cli nical studies and exte nds pa st safety and monitoring. Next, the vaccine sa fety data review. The FDA review is when FDA look s at the data and gives e mergency use aut horization to use the vacci ne. The n the ACIP review to re commend who should get the va ccine. Safety monitoring is last, wher e CDC a nd FDA continue to look at the vaccine data.  

አሁንም ቢሆን ስለ COVID-19 ክትባት መማር ያለብን ነገሮች አሉ፣ ለምሳሌ ክትባቱ ምን ያህል ጊዜ እንደሚቆይ እና በአጠቃላይ ህዝብ 
ውስጥ እንዴት እንደሚሰራ፣ ነገር ግን እነዚህ የCOVID-19 ክትባትን ለማዘግየት አስተማማኝ እና ውጤታማ ምክንያቶች አይደሉም። 

ለበለጠ መረጃ፣ ኮቪድ-19 ክትባት (www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/vaccine.html) ይመልከቱ። 
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