کو و ڈ - 1 9

و یکسین

حقائق جانيں۔
کووڈ -19ویکسین محفوظ اور موثر
ہیں۔ ویکسین سے آپ کو کوڈ-19
نہیں ہو سکتا۔
•کووڈ -19سے زیادہ ویکسین
لینا زیادہ محفوظ ہے۔
•الکھوں افراد کو محفوظ
طريقے سے ویکسین دیا گيا
ہے۔
•امریکی تاریخ میں اس کی
حفاظت کے لئے اتنی کسی
بھی ویکسین کا تجربہ نہیں
کیا گیا ہے۔
•یہ ویکسین ہزاروں لوگوں
کے لیے محفوظ ثابت ہوئی
ہے ،جن میں مختلف نسلوں،
قومیت اور عمروں کے افراد
شامل ہیں۔
•کووڈ -19ویکسین آپ کے
 DNAکو تبدیل نہیں کرتے
ہے۔

ویکسین سب کے لئے مفت ہیں۔

لیکن اس بات کو یقینی بنائیں اور پوچھیں کہ کیا ویکسین کرنے سے متعلق کوئی اور
اخراجات ہیں۔
•اگر کوئی ويکسينے کی انتظامیہ فیس ادا نهی کرسکتے ،تو کسی کو
بھی مفت ویکسین دینے سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔
•ایک بار جب ویکسینز وسیع پیامنے پر دستیاب ہوجائیں ،امیگریشن
کی حیثیت سے قطع نظر کوئی بھی ویکسین لے سکتا ہے۔
•باری آنے پر ہر کوئی ویکسین لے سکتا ہے۔

کووڈ -19ویکسین آپ کو کووڈ-19
ہونے سے بچاتا ہے۔
•اگر آپ کو ويکسین لینے کے بعد بھی
کویڈ ہوتا ہیں تو ویکسین آپ کو شدید
بیامر ہونے سے بچاتا ہے۔
•یہاں تک کہ اگر آپ کو کووڈ -19تھا ،تب
بھی آپ کو ويکسني لينا چاہئیں۔
•ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ
ويکسني کے ساتھ کوئی کب تک
کووڈ -19سے محفوظ ہو سکتا ہے۔

مزید معلومات کے لئےcdc.gov/coronavirus :

ضمنی اثرات عام ہیں۔

ضمنی اثرات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو  CoVID-19ہے۔
•ضمنی اثرات کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین آپ کے جسم کو  COVID-19سے لڑنے کے لئے تيار کر رہا ہے۔
•ضمنی اثرات میں شامل ہوسکتے ہیں:
ويکسني کی جگے میں آپ کے بازو پر سوجن يا درد۔
رس درد ،رسدی لگنا یا بخار۔
•اگر آپ کو صحيح محسوس نہیں ہوتا ہے ،تب تک آپ کو کچھ دن کام سے چھٹی لینے کی رضورت پڑسکتی ہے جب تک کہ آپ ٹہیک نہ ہوجاے۔
•آپ کو ویکسین لينے کے بعد  15-30منٹ تک روکنے کی رضورت ہوگی تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کو الرجی نہیں ہے۔

ويکسني میں شامل
نہی ہے:

اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین زرخیزی کی پریشانیوں کا سبب ہوسکتا ہے۔
حاملہ خواتین کو اپنے ڈاکٹر سے اس بارے میں بات کرنی چاہئے کہ آیا انہیں وکيسني ديا جائیں۔

•محفوظ کرنے کا کیمیکل
•انڈے
•سور کا گوشت کی
مصنوعات
•جیلیٹن
•لیٹیکس
•کوئی بھی زندہ
 COVID-19وائرس

کچھ ویکسینوں کا دو شاٹس کی رضورت ہوتی ہے جبکہ دیگر ویکسینوں کا رصف ایک شاٹ کی
رضورت ہوتی ہے۔ دونوں طرح کی ویکسین محفوظ اور موثر ہیں۔
اس ویکسین کے لئے جس میں دو شاٹس کی رضورت ہوتی ہے۔
•پہال شاٹ آپ کے جسم کو تیار کرتا ہے۔
•دورسا شاٹ کچهـ ہفتيں بعد دیا جاتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ آپ کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔
•مکمل طور پر محفوظ ہونے کے لئے یہ رضوری ہے کہ آپ دونوں شاٹس ليں۔

ویکسین لگانے کے بعد محفوظ رہیں۔
ابھی ماہرین نہیں جانتے کہ ویکسین کب تک آپ کی حفاظت کرے گی۔ ویکسین لینے کے بعد بھی جاری رکھیں:
زیاده ٹچ والے عالقوں
کو کرثت سے جراثیم
کُش کرنا

مزید معلومات کے لئےcdc.gov/coronavirus :

اپنے ہاتھو کا دھونا

معارشتی دوری رکہنا

ماسک پہننا

