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د کوويډ- 19 واکسني

په حقايقو پوه شئ.

د کوويډ- 19 واکسني بې رضره او 

اغېزناک دي. نوموړی واکسني تاسې په 

کوويډ19- نه اخته کوي.

 په کوويډ- 19 د اخته کېدو په 	 

پرتله واکسني کول خوندي دي.  

 په ميليونونو خلک په خوندي 	 

ډول واکسني شوي دي.  

 د متحده آياالتو په تاريخ کې 	 

د بل کوم واکسني خونديتوب    

په دومره زياته اندازه ندی    

ازمويل شوی.  

 د مختلفو نژادونو، قبيلو او 	 

مختلفو عمرونو لرونکو کسانو    

په شمول، نوموړی واکسني د    

زرګونو خلکو لپاره بې رضره    

ثابت شوی دی.  

 د کوويډ-19 واکسني ستاسې 	 

په DNA کې بدلون نه    

رامنځته کوي.  

مګر ځان مطمنئ کړئ او پوښتنه وکړئ چې آيا واکسني کول نور کوم مصارف 
لري او کنه. 

 هيڅ څوک له دې امله چې د واکسني کولو فيس نيش ورکولی، له 	 
واکسني ترالسه کولو څخه نيش منع کېدی.  

 هرکله چې واکسني په پراخه کچه توليد شول، نو پرته د مهاجرت 	 
وضعيت په پام کې نيولو رسه هر شخص کولی يش واکسني ترالسه    

کړي.   

په نوبت رسه ټول خلک واکسني کېږي.	 

نوموړی واکسني تاسې په کوويډ- 19 له 

اخته کېدو څخه ژغوري.

واکسني د ټولو لپاره وړيا دی. 

 که چېرې له واکسني کولو څخه 	 

وروسته بيا هم په کوويډ اخته کېږئ،    

نو نوموړی واکسني تاسې له شديد    

نارغه کېدو څخه ژغوري.  

 که چېرې مخکې په کوويډ- 19 اخته 	 

شوي ياست، بيا هم بايد واکسني    

وکړئ.   

 تراوسه معلومه نده چې يو کس د 	 

څومره وخته لپاره په کوويډ- 19 له    

اخته کېدو څخه ژغورل کېږي.  



جانبي عوارض يې عادي دي. 
د جانبي عوارضو درلودل په دې معنی ندي چې تاسې په کوويډ- 19 اخته شوي ياست.

د جانبي عوارضو درلودل په دې معنی دي چې نوموړی واکسني ستاسې بدن د کوويډ- 19 رسه د مبارزې لپاره اماده کوي.	 

په جانبي عوارضو کې ممکن شامل وي:	 

د الس په هغه ځای کې چې واکسني شوي ياست درد يا پړسوب.   –

د رسدرد، لړزه يا تبه.   –

که چېرې د ناروغۍ احساس کوئ، تر هغې چې ښه کېږۍ تاسې يو څو ورځو اسرتاحت او رخصتۍ ته اړتيا لرۍ.	 

اړينه ده چې له واکسني کولو څخه وروسته تاسې د 30-15 دقيقو لپاره پاتې شئ ترڅو اطمينان حاصل يش چې تاسې حساسيت نه پيداکوۍ.  	 
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هيڅ شواهد نشته چې وښايي نوموړی واکسني په وراثت کې د مشکالتو المل کېږي. 

حامله ښځې بايد د واکسني کولو په اړه له خپل ډاکټر رسه مشوره وکړي.

ځينې واکسني دوه ځلې توصيه کېږي مګر ځينې نور واکسني بيا يو ځل تررسه کېږي. 

دواړه ډولونه واکسينونه بې رضره او اغېزناک دي.

هغه واکسني چې دوه ځلې تررسه کېږي:

لومړی ځل يې ستاسې بدن اماده کوي.	 

دويم ځل يې څو اونۍ وروسته تررسه کېږي ترڅو ستاسې مکمل خونديتوب تضمني يش. 	 

په بشپړ ډول خونديتوب لپاره اړينه ده چې تاسې دواړه ځلې واکسني وکړئ. 	 

په واکسينونو کې 
الندې مواد شامل 

ندي:

ساتونکي مواد	 

هګۍ	 

 د خوګ غوښې 	 

محصوالت  

ګالټني 	 

ليټکس 	 

 د کوويډ- 19 هر 	 

ژوندی ويروس    

له واکسني کولو څخه وروسته په خوندي ډول واوسۍ.
اوسمهال کارپوهان په دې نه پوهېږي چې نوموړی واکسني د څومره وخت لپاره تاسې خوندي کوي. حتی له واکسني کولو څخه وروسته بيا هم:

ماسک واچوئ.  اجتامعي فاصله 
مراعت کړئ.

په تکراري ډول خپل 
السونه ومينځئ.

هغه ساحې چې په زيات 
ډول ملس کېږي، ضد 

عفوين کړئ.


