کووڈ 19-و یکسین

حقائق جانيں۔

 5+سال کے
اب وں کے لئے
بچ ی مہیا ہے۔
بھ

بوسٹر شاٹس

کووڈ 19-کی ویکسین موثر ہیں
بوسٹرز وہ شاٹس ہیں جو آپ کو مکمل طور پر ويکسین لگانے
کے چند ماه بعد لگايا جاتا ہیں تاکہ آپ کوویڈ 19-سے محفوظ
رہ سکیں۔ ہلکے ضمنی اثرات ہونا معمول کی بات ہے۔ سنگین
ضمنی اثرات شاذ و نادر ہوتے ہیں۔

بوسٹرز محفوظ ہيں
کووڈ 19-ویکسین شدید بیامری میں مبتال ہونے ،ہسپتال میں داخل
ہونے اور موت سے بچاتی ہیں۔ کووڈ 19-ویکسین کے بارے میں اپ
ٹو ڈیٹ رہنا ،بشمول جب آپ اہل ہوں تو بوسٹر حاصل کرنا رضوری ہے
تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ہو۔

بوسٹر محفوظ رہنے میں آپ کی مدد کرتے ہیں
بوسٹرز وہ شاٹس ہیں جو آپ کو مکمل طور پر ويکسین لگانے کے بعد لگائے جاتے
ہیں تاکہ آپ کووڈ 19-سے محفوظ رہ سکیں۔
بہت سی ویکسین کے لیے بوسٹر معمول کی بات ہے۔
مثال کے طور پر ،ٹیٹنس ویکسین کے لیے بالغوں کو ہر
 10سال بعد بوسٹر کی رضورت ہوتی ہے۔

سائنسدانوں نے پایا ہے کہ کچھ ویکسین کے ساتھ وقت کے ساتھ ساتھ کسی شخص کا تحفظ
کم ہو جاتا ہے اور ایک بوسٹر انہیں محفوظ رہنے میں مدد کرتا ہے۔ کووڈ 19-بوسٹرز اسی طرح
کام کرتے ہیں۔
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بوسٹر کون لگوا سکتا ہے
بوسٹرز ہر ایک کے لیے اضافی تحفظ فراہم کرتے ہیں ،لیکن یہ خاص طور پر صحت کے عارضے،
مالزمتوں یا زندگی کے عارضے والے لوگوں کے لیے اہم ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کے کووڈ19-
میں مبتال ہونے یا شدید بیامر ہونے کا امکان زیادہ ہے۔
بوسٹرز آپ کی امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر یا چاہے آپ کے پاس ہیلتھ انشورنس یا آئی ڈی
ہو يا نہ ہو ،ہر ایک کے لئے مفت ہیں۔

مزید تحفظ حاصل کریں
اپنی فیملی ،اپنی کمیونٹی اور خود کو کووڈ 19-سے محفوظ رکھنے کا بہرتین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ویکسین کے
ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہیں۔ اپ ٹو ڈیٹ ہونے کا مطلب ہے کہ دو شاٹ ویکسین کی دونوں خوراکیں حاصل کرنا ،اور پھر
کوئی بوسٹر شاٹس لینا جس کے آپ اہل ہیں۔
ماسک پہننا جاری رکھیں ،سامجی دوری کی مشق کریں ،اور جب آپ بیامر ہوں تو سبھی کو محفوظ رکھنے کے لیے
گھر میں رہیں۔

خود کو محفوظ رکھیں۔ اپنی کمیونٹی کو محفوظ رکھیں۔
ویکسین لگوائیں۔
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