 COVIDویکسین–معلوماتی مقاصد کیلئے
Février 2021

 COVID-19ویکسین :آپ کو کیا جاننا چاہئیے
ویکسین کس لئے ہیں؟
ویکسین کی بدولت ،آپ کا جسم  COVIDکو شناخت کرنا
اور اس کے خالف دفاع کرنا سیکھتا ہے۔
 COVIDویکسین  COVIDکی شدید صورتوں سے تحفظ
کے لئے نہایت موثر ہیں۔
یہاں تک کہ ایک بار ویکسین لگانے کے بعد بھی ،ہمیں
روک تھام کے اقدامات (ماسک ،ہاتھوں کو دھونا ،فاصلہ
رکھنا) کا استعمال جاری رکھنا چاہئیے۔

کس کو ویکسین دی جا سکتی ہے؟
ویکسین بڑے افراد کے لئے فراہم کی جا رہی ہے۔ کچھ گروپس
کو ترجیح دی جا رہی ہے:
 بوڑھے لوگ
 وہ لوگ جنہیں صحت کی وجوہات (جیسے ،کینسر،
نایاب امراض) کی بناء پر زیادہ خطرہ الحق ہے
 وہ لوگ جنہیں  COVIDہونے کا زیادہ خطرہ ہے،
جیسے وہ افراد جو نگہداشت گھروں میں رہتے ہیں
اور نگہداشت صحت کے پیشہ ورانہ افراد کو۔

بعض صورتوں میں ،ویکسین تجویز نہیں کی جاتی ،مثالً شدید
نوعیت کی الرجیاں ،جسے کم سے کم گزشتہ تین مہینوں میں
 COVIDہوا ہو ،وغیرہ۔

کیا یہ ویکسین الزمی ہے؟
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ویکسین الزمی نہیں ہے؛ آپ کو اسے حاصل کرنے کے
لئے اتفاق کرنا (رضامند ہونا) پڑے گا۔
اگر آپ انکار کرتے ہیں ،تو اس سے آپ کی معاونت ،آپ
کی رہائش کی حیثیت یا آپ کی رہائش پذیری پر کوئی اثر
نہیں پڑے گا۔

کیا یہ ویکسین محفوظ ہیں؟
ویکسین محفوظ ہیں۔ اس پر متعدد تحقیق کیے گئے ہیں۔
ویکسین کی جانچ پڑتال کی گئی ہے ،محفوظ بنائی گئی ہے
اور اس کی متواتر نگرانی کی جا رہی ہے ،جیسا کہ تمام
ویکسینوں کی صورت میں یہ طریقہ کار اپنایا جاتا ہے۔

ویکسین حاصل کرنے کے لئے،
کال کریں:
( 0 800 009 110کالز ُمفت ہیں)
یا دیکھیں:

اگر آپ کے مزید سواالت ہیں ،تو صحت کی
نگہداشت کےکسی پیشہ ورانہ فرد ،سماجی
کارکن ،ٹاؤن ہال سے پوچھیں یا مالحظہ
کریں:

رابطہ

