ویکسی
پہچانن اور ے
ے
روکن می مدد کرتی ہی جو کووڈ  ۱۹کا سبب بنتا ےہ  ،جو ہمارے
یہ مدافعت نظام کو وائرس ےک اس حےص کو
جسم می اسکو بڑھوتری ےس روکتا ےہ۔
یورپ می مختلف قسم یک ویکسینوں ےک استعمال یک اجازت ےہ:
اگرچہ وہ مختلف طریق ےس کام کرتی ہی ،
!!ہر ایک اپیک حفاظت می مدد کرت ےہ

یہ کیوں لگائ جائ ہی
کیونکہ یہ شدید قسم یک شکلی اور ہیت پیدا ے
کرن ےس روکت ہی
کیونکہ یہ ہمارے ملک ےک تمام لوگوں کا حق ہی اورکیونکہ آبادی ےک تحفظ ےک ےلن یہ ےضوری ہی اگرچہ الزیم نہی ےہ۔

اس کو کیےس منظم بنایا جاتا ہ
ے
ی  2خوراک می دی جات ہ  ،ے
زیادہ تر ویکس ے
ہون ےک ےلن  ،دونوں خوراکی
کت ہفتوں ےک فاصےل ےک بعد بیھ۔ تحفظ مکمل
ے
!وصول کرنا ےضوری ےہ

ویکسی ےک بعد کیا ہوتا ہ ؟
کرن کو کہا جا ے
کرن ےک ےلن  30-15منٹ انتظار ے
ی ےک فورا بعد یہ ہمی فوری رد عمل یک جانچ ے
ویکس ے
ئ گا۔
ی ےک بعد آ ے
ے
ویکس ے
ضمت اثرات کا ہونا معمول ےہ  ،اس کا مطلب یہ ےہ کہ مدافعت دفاع چالو ہو رہا ےہ
ئ واےل دنوں می ،
ے
ضمت اثرات ہلےک اور  1یا  2دن ےک بعد غائب ہوجائ ہی :انجکشن وایل جگہ می الیل  ،درد  ،تھکاوٹ  ،رس درد ،
سب ےس عام
ے
پٹھوں می درد  ،اوربخاروغ
اپن فیمیل ر
اگر یہ عالمات  3دن ےس زیادہ برقرار رہت ہی یا اگر آپ کو غی متوقع ے
مض اثرات ہی تو ے
ڈاکی یااے یو ایس ایل کو
فون کریں۔
ہنگایم صورت حال می  ،ہمیشہ  118پر کال کریں یا ایمرجنیس روم می جائی۔

کیا تحفظ انجیکشن ےک فورا بعد موثر ہ؟
نہی :دورسی خوراک ( 2خوراک یک صورت می) ےس  2ہفتوں ےک بعد یا ایک خوراک ےس دو ہفتوں ےک بعد مکمل افادیت کو
موثر سمجھا جاتا ےہ

ویکسی ےک بعد کیا کرنا ہ
انسداد کوویڈ  ۱۹ےک تمام حفاظت اقدامات کا احیام کرنا ےضوری ےہ :ماسک کو صحیح طریق ےس پہنی (جس می ناک اور
منہ کا احاطہ ہوتا ےہ) قویم دفعات ےک مطابق ےضوری ےہ  ،کم از کم  1می ری کا باہم فاصلہ برقرار رکھی  ،ہجوم ےس بچی اور
ر
اکی ے
اپن ہاتھ صابن اور پا ےت یا ہائیڈرو الکحل ےک ساتھ۔ دھوئی ۔

!ویکسین لگوانے کا شکریہ  ،اپنے آپ کی اور ہم سب کی حفاظت کریں
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