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 COVID-19ويکسين :تاسو بايد ه مالومات ولرئ
ويکسين د چا لپاره دي؟
د ويکسين له امله ،ستاسو جسم د  COVIDپٻژندل او د دې
پرضد ژغورنه زده کوي۔
 COVIDويکسين د  COVIDد ينې سختو ب و پرضد ډٻر
زيات اغٻزناک دي۔
تر دې پورې چې يو کرت ويکسين ل ٻدو نه وروستو ،مونږ
بايد هرومرو د ژغورنې اقداماتو )ماسکونه ،ﻻس مين ل ،او
ليرې والي( ته دوام ورکړو.

چا ته ويکسين ل ٻدﻻی شي؟
ويکسين د لويو لپاره ورکول کٻږي .ينې ول و ته
غوراوې ورکول کٻږي:
 بوډا ان
 هغه خلک چې د روغتيايي ﻻملونو )لکه ،سرطان،
نادرې ناروغ ( له امله زيات د خطر سره مخ دي.
 هغه خلک چې د  COVIDل ٻدو سره زيات مخامخ
دي ،لکه هغه خلک چې د پاملرنې په مرکزو کې
ميشت وي او د روغتيايي پاملرنې مسلکيان.

په ينې صورتو کې  ،د ويکسينو مشوره نه ورکړل کٻږي،
د بٻل ې په تو ه ،سختې الرژۍ ،په تٻرو درٻو مياشتو کې د
 COVIDل ٻدنه ،او داسې نور۔

آيا دا ويکسين جبري دي؟
ويکسين جبري نه دي؛ تاسو بايد د دې ترﻻسه کولو لپاره
توافق )رضايت( ولرئ.
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په هغه صورت کې چې تاسو انکار وکړئ ،نو دا ستاسو په
مرسته ،ستاسو د ميشتٻدو په وضعيت يا ستاسو پر ميشت
ايونو کوم اغٻز نه لري.

آيا دا ويکسين خوندي دي؟
دا ويکسين خوندي دي .پر دې ڼ شمٻر ٻړنې ترسره
شوې دي .ويکسين کتل شوي دي ،خوندي کړل شوي دي،
او په دوامداره تو ه ارل کٻږي ،رن ه چې د هر ډول
ويکسينو په صورت کې کولی شي.

د ويکسين ترﻻسه کولو لپاره،
زن ووهئ0 800 009 110 :
)زن وړيا دی(
يا و ورئ پر:

که چيرې تاسو کومې نورې پو تنې لرئ ،نو
له روغتيايي پاملرنه کوونکي مسلکي ،ولنيز
کار ر ،اون هال خه پو تنه وکړئ يا
و ورئ پر:

تماس

