د کوويډ  19 -جانسن او جانسن واکسني

په حقيقتونو وپوهېږئ.
څه وشول

په اپريل  2021کې ،د  J&Jواکسني ترالسه کولو څخه يو څو اونۍ وروسته ،له  15څخه زياتو کسانو په وينه کې غوټې پيدا
شوې چې اکرثه يې د  18څخه  48کلونو عمر لرونکې مريمنې وې.

د وينې د لښته کېدو په پرتله خلک د کوويډ-19
له امله شديد ناروغه کېږي يا خپل ژوند له السه
ورکوي.
د مختلفو نژادونو ،توکمونو او عمرونو لرونکو وګړو په ګډون ميليونونه وګړي د  J&Jرسه په
خوندي ډول واکسني شوي دي.
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 J&Jيواځې يو دوز ورکول کېږي چې مناسب ،خوندي او
اغېزناک دی.

د واکسین نور ډولونه شتون لري .په دوه دوزه تررسه کېدونکي واکسني کې د جانبي عوارض په
توګه د وينې د لښته کېدو خرب ندی ورکړل شو.
که چېرې بيا هم کومه پوښتنه لرۍ ،نو له خپل ډاکټر رسه خربې
وکړئ چې کوم واکسني ستاسو لپاره غوره دی.

د نورو معلوماتو لپارهcdc.gov/coronavirus :

د وينې لښته کېدل
خورا نادر دي
تر اپريل  2021پورې ،د کوويډ-19
 J&Jواکسني په متحده آياالتو کې له
 8ميليونو څخه زیاتو وګړو ته ورکړل
شوی دی.
په  1ميليون هغو مريمنو کې چې
عمرونه يې له  18څخه تر  45کلونو
پورې وي ،د  7مريمنو وينه لښته شوې
ده .په هغو مريمنو کې چې عمرونه يې
 49يا له دې څخه پورته دي ،او په هر
عمر لرونکي نارينه کې ددې احتامل ال
ډېر کم دی.
ددې معنی داده چې له واکسني کولو
څخه وروسته د کوم کس د وينې د
لښته کېدو احتامل خورا لږ دی.

هغه نښې چې بايد په پام کې يې ونيسئ
 3اونۍ

رسه له دې چې د وينې لښته کېدلو امکان ډېر کم دی ،خو بيا هم د  J&Jواکسني له ترالسه کولو څخه وروسته په څو اونيو کې د
الندې نښو درلودلو په صورت کې سمدالسه ډاکټر ته مراجعه وکړئ:
•د رس شديد يا دوامداره درد
•د سرتګو تت ديد
•ساه لنډي
•د سينې درد
•د پښو پړسوب
•د معدې دوامداره درد
•په اسانه د وينې ټولېدل يا د پيچکارۍ له ځای څخه پرته په نورو برخو کې د وينې د کوچنيو ټوټو ليدل کېدل

د  J&Jواکسني خوندي دی
د متحده آياالتو روغتيايي چارواکي له واکسني څخه پيداکېدونکې ستونزې له نژدې څاري .هغوی هره اندېښنه په ډېر جدي ډول په پام کې نييس.
روغتيا چارواکو ددې لپاره چې د وينې د لښته کېدو په اړه نوره څېړنه وکړي ،د  J&Jواکسني عميل کول وځنډول.
د ورته خورا نادره جانبي عوارضو لپاره د واکسينونو ځنډول په دې معنی دي چې روغتيايي چارواکي واکسني ډېر له نژدې څاري.

چارواکو اوس روښانه کړې ده چې

د دې واکسني ګټې له زيان څخه
خورا ډېرې دي.

د وينې د لښته کېدو درملنه کېدی
يش.

چې د  J&Jواکسني له امله د وينې
لښته کېدل خورا کم پيښېدونکي يا
نادر دي.

خپل ځان خوندي کړئ .له خپلې ټولنې څخه ساتنه وکړئ .واکسني وکړئ.

د نورو معلوماتو لپارهcdc.gov/coronavirus :

