کو و ڈ  - 1 9و یکسین

حقیقت سے آگاہی حاصل کریں۔

کووڈ -19ویکسین شادی شدہ جوڑوں کے لئے ،حاملہ عورتوں کے لئے اور نئے والدین کے لئے محفوظ ہے۔

خود کو محفوظ کریں۔ اپنی
برادری کو محفوظ کریں۔
ویکسین لیں۔

ویکسین لینے سے آپ قوی اور صحت مند رہ سکتے ہیں اور اپنی فیملی کی
خدمت جاری رکھ سکتے ہیں۔ جب آپ ویکسین لے لیتے ہیں تو اس سے
آپ کے بچوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کے ذریعہ اپنے
پیاروں کے کووڈ -19سے متاثر ہونے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔

ویکسین محفوظ ہیں

اس وقت جب آپ کے بچے بڑے ہو جائیں

آپ کے بچہ جننے کے بعد

آپ کے حاملہ ہونے کے وقت

بچہ لینے سے پہلے

ویکسین محفوظ ہیں

ویکسین ،بشمول الگ الگ رنگ و نسل اور عمر کے لوگوں کے ،الکھوں لوگوں کے لئے بالکل محفوظ ثابت ہو چکی ہے۔ زیادہ ممکن ہے کہ ایک
ویکسین لینے سے ہونے والے انفیکشن کے باملقابل کووڈ -19کے انفیکشن سے آپ کو زیادہ پریشانی کا سامنا کر پڑ سکتا ہے۔

با اثر :ویکسین آپ کو کووڈ -19ہونے سے بچاتی ہے۔ ویکسین آپ کو جان لیوا بیامری سے بچاتی ہے اور بیامر پڑنے کی صورت میں مرنے سے بچاتی ہے۔
مفت :امیگریشن یا شناختی کارڈ یا میڈیکل انشورینس سے قطع نظر ،ویکسین ہر کسی کے لئے مفت ہیں،
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ویکسین محفوظ ہیں
بچہ لینے سے پہلے
کووڈ -19ویکسین عام مردوں ،عورتوں کے ساتھ ساتھ ان عورتوں کے لئے بھی محفوط ہے جو مستقبل میں حاملہ ہونے یا
بچہ لینے کا منصوبہ رکھتی ہیں۔
اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین مرد یا عورت کی تولید کی صالحیت کو ختم کر دیتی ہے۔

حمل کے وقت
کووڈ -19ویکسین محفوظ ہے اور حاملہ عورتوں کو سختی سے تجویز کی جاتی ہے۔ ہزاروں حاملہ عورتوں کو ،ان کو یا ان کے بچوں کو
بنا کسی پریشانی کے ویکیسین لگائی جا چکی ہے۔
کووڈ -19ہونے کی صورت میں حاملہ عورتوں کا جان لیوا حد تک بیامر ہونے کا امکان زیادہ رہتا ہے۔ ان کے یہاں وقت سے پہلے پیدائش
ہونے کا بھی بہت زیادہ امکان رہتا ہے۔
ویکسین ا ٓپ کو اور ا ٓپ کی فیملی کو ان پریشانیوں سے بچانے کا سب سے بہرت طریقہ ہے جو کووڈ -19سے ہوتی ہیں۔

آپ کے بچے کی پیدائش کے بعد
کووڈ -19ویکسین محفوظ ہے اور دودھ پالنے والی عورتوں کو سختی سے تجویز کی جاتی ہے۔
جب بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورتیں ویکسین لے لیتی ہیں تو اس سے وہ کووڈ -19سے اپنے بچے کی بھی حفاظت کر پاتی ہیں۔

•چھاتی کے دودھ میں اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو بچوں کو کووڈ -19سے بچانے میں مدد کرتی ہیں۔
•ویکسین لی ہوئی اپنے بچے کی دیکھ بھال کرنے والی عورت کے یہاں اس کے بچے کے کووڈ -19سے متاثر ہونے کے
امکان بہت کم ہوتے ہیں جبکہ وہ بچہ ویکسین لینے کے لئے ابھی بہت چھوٹا ہے۔

جب ا ٓپ کے بچے بڑوں ہوں
وہ بچے اور نو جوان جو ویکسین لینے کے لئے مناسب عمر میں ہیں تو وہ کووڈ -19ویکسین لے کر زیادہ محفوظ ہو جاتے ہیں۔
بچوں اور نوجوانوں سمیت ،ویکسین کووڈ -19سے متام لوگوں کی حفاظت کرتی ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے بیامر پڑنے کی
صورت میں ،ویکسین انہیں جان لیوا حد تک بیامر پڑنے سے بچاتی ہے۔
ویکسین ا ٓپ کے بچے کو مستقبل میں عمل تولید سے محروم نہیں کرتی ہے۔ کووڈ -19ویکسین بلوغت یا مستقبل میں عمل
تولید پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔

خود کو محفوظ کریں۔ اپنی برادری کو
محفوظ کریں۔ ویکسین لیں۔
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