د ماشوم په تمه؟

چ ستاسو
هر څه ې
دلیل وي خپل
ی
واکسی له السه مه
ورکوئ

خپل ځان او خپل ی
کوچن
وسات
ستاسو د وړیا  COVID-19او فلو
واکسینونو رسه
د امیندوارو میرمنو او هغو کسانو لپاره معلومات چې د امیندوارۍ هڅه کوي

که تاسو د  17-12کلن یاست ،تاسو کولی
شئ خپل د  COVID-19واکسین بک کړئ
او دواړه دوزونه ولرئ.
هغه اړخیزې اغیزې چې کیدی شي په
الندې ډول وي:
•
•
•
•
•

د انجیکشن څخه د الس درد
د ستړیا احساس
د سر درد
د درد احساس کول
احساس کول یا ناروغ کیدل.

ډیر جدي اړخیزې اغیزې لکه الرجیک
عکس العمل یا د وینې ټوټې ډیر کم دي.
د  COVID-19واکسین نه لری
هګۍ او د څارویو محصوالت .دا د هغو
خلکو لپاره خوندي دی چې د سبزیجاتو طرز
ژوند تعقیبوي.
د اکسفورډ/اسټرا زینیکا واکسین لږ مقدار
لري د

په برتانیا کې له  51,000,000څخه زیاتو
خلکو د  COVID-19واکسین لومړی دوز
ترالسه کړی چې پکې د  81,000څخه ډیر
امیندواره میرمنې شاملې دي.امیندواره
میرمنو ته د اپریل  2021راهیسې د
 COVID-19واکسین وړاندیز شوی .خپل
ځان او خپل ماشوم د خپل وړیا
 COVID-19واکسین او فلو جاب سره
خوندي کړئ.
واکسین د امیندوارو میرمنو او د شیدو تغذیه
کونکو ماشومانو لپاره خوندي او اغیزمن دی.
که تاسو  18یا ډیر عمر لرئ ،تاسو کولی
شئ خپل د  COVID-19واکسین بک کړئ
یا ګډون وکړئ
د تګ راتګ مرکز .یوځل چې تاسو دواړه
لومړی او دوهم خوراکونه ولرئ ،تاسو د
دریو میاشتو وروسته د بوسټر لپاره هم وړ
یاست.

د درملو او روغتیا پاملرنې محصوالتو تنظیم
کونکي اداره  (MHRA). MHRAیوه
اجرایوي اداره ده چې د روغتیا او ټولنیز
پاملرنې څانګې لخوا تمویل کیږيMHRA .
ډاډ ورکوي چې واکسین د خوندیتوب،
اغیزمنتوب او کیفیت لپاره سخت نړیوال
معیارونه پوره کوي.یوځل چې واکسین
تصویب شي  ،دا له نږدې څارل کیږي ترڅو
ډاډ ترالسه شي چې دا خوندي او مؤثره دی.

ایا د  COVID-19واکسین به زما
په زیږون اغیزه وکړي او؟
زما په ماشوم؟
هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د
 COVID-19واکسین ستاسو د
امیندوارۍ په چانسونو کوم تاثیر لري.
واکسین نشي کولی تاسو یا ستاسو ماشوم
ته  COVID-19درکړي.

د الکول ،مګر دا د ځینو ورځني خواړو لکه
ډوډۍ په پرتله لږ دی.

زه ولې واکسین ته اړتیا لرم؟
د  COVID-19انفیکشن الهم جریان لري او
د امیندواره میرمنو لپاره جدي کیدی شي .دا
مهمه ده چې دواړه ولري
ستاسو د  COVID-19واکسین دوز
ستاسو او ستاسو زیږیدلی ماشوم
خوندي کولو لپاره.

ایا واکسین د امیندواره میرمنو
لپاره خوندي دی؟
د  COVID-19واکسین خوندي او
اغیزمن دي .په زرګونو امیندواره
میرمنې په انګلستان او نړۍ کې په
خوندي ډول واکسین شوي دي.
په انګلستان کې ټول واکسینونه باید د
خپلواک لخوا تصویب شي

د  COVID-19و ی
اکسی د امیندواره میمنو او د دوی زیږیدلو ماشومانو لپاره
ی
بشی ډول خوندي دی.
مخک زیږون یا
په ړ
واکسی د سقط ،وخت څخه ې
مړ زیږون خطر نه زیاتوي.

زه د مرستې او/یا پوښتنو لپاره
 MHRAد حیض د اختالالتو او غیر متوقع
اندام خونریزي د شکمن اړخیزو اغیزو
راپورونو ته نږدې کتنه کوي

چیرته الړشم؟
که تاسو د  COVID-19واکسین ترالسه
کولو په اړه ډاډه نه یاست ،تاسو باید د
ځوابونو لپاره باوري ځایونو ته مراجعه
وکړئ ،NHS .د قابله ګانو رائل کالج او د
نسایی او نسایی علومو رائل کالج کولی
شي تاسو سره په پریکړه کې مرسته
وکړي.

امیندواره میرمنې باید کوم واکسین
ترالسه کړي؟
که تاسو امیندواره یاست او تر اوسه مو د
 COVID-19واکسین نه دی اخیستی،
دا غوره ده چې تاسو یې وکړئ

هیڅ یو واکسین ژوندی ویروس نلري ،نو
تاسو او ستاسو ماشوم ته د COVID-19
د اخته کیدو خطر شتون نلري.

څومره ښځو د COVID-19
واکسین اخیستی دی؟
تر دې دمه له  81,000څخه زیاتو
امیندوارو میرمنو د COVID-19
واکسین ترالسه کړي.

ایا د  COVID-19واکسین به زما
د میاشتني بی لمانځی باندی اغیزه
وکړي؟
 MHRAپه انګلستان کې د COVID-19
په وړاندې واکسین کولو وروسته د
میاشتني اختالالتو )د د ورې ستونزې( او
غیر متوقع اندام څخه د وینې بهیدنې
شکمن اړخیزو اغیزو راپورونه بیاکتنه
کوي.
د میاشتني بدلونونو راپور شوي دایمي
ندي.

ی
ی
واکسی
پاملرت ناروغان غی
په انګلستان ېک نږدې  ٪20د جدي
ې
ی
من دي.
شوي امیندواره می ې

د  Pfizer/BioNTechیا  Modernaواکسین.
دا ځکه چې دا واکسینونه په نورو هیوادونو کې
د امیندوارۍ پرمهال په پراخه کچه کارول
شوي او د خوندیتوب اندیښنې ندي پیژندل
شوي.
که تاسو دمخه د خپل لومړي دوز لپاره
اکسفورډ/اسټرا زینیکا واکسین اخیستی وي
نو تاسو اختیار لرئ چې د خپل دوهم دوز
لپاره مختلف واکسین ولرئ.
واکسین نشي کولی تاسو یا ستاسو ماشوم ته
 COVID-19درکړي.

او دا د اوسني الرښود سره سمون لري.
که تاسو د خپل دوهم دوز لپاره د مختلف
واکسین په اړه ډاډه نه یاست ،د قابله،
نسایی ډاکټر یا جی پی سره خبرې وکړئ.
تاسو کولی شئ د امیندوارۍ په وخت کې د
واکسین کولو په اړه د زیږون او نسایی
متخصصینو د شاهي کالج څخه هم کار
واخلئ ترڅو ستاسو د انتخاب مالتړ
وکړي.

که زه د خپل لومړي دوز لپاره د
اکسفورډ/اسټرا زینیکا واکسین
ترالسه کړم ایا زه باید بل دوهم دوز
ترالسه کړم؟
هغه امیندواره میرمنې چې د خپل لومړي
دوز لپاره د  AstraZenecaواکسین درلود
کولی شي د دوی دوهم دوز لپاره مختلف
واکسین ولري .دوهم خوراک د COVID-
 19په وړاندې د اوږدې مودې محافظت
لپاره مه م دی .دا خوندي او اغیزمنه ده
چې ستاسو د دویم دوز لپاره مختلف
واکسین ولرئ

ایا زه کولی شم د COVID-19
واکسین او د فلو جاب دواړه واخلم؟
هو ،تاسو کولی شئ د  COVID-19او
فلو واکسین دواړه ولرئ.دا په ورته وخت
کې د دوی درلودل خوندي دي.

ایا زه کولی شم د COVID-19
واکسین او د فلو جاب دواړه واخلم؟

هغه میرمنې چې د امیندوارۍ پرمهال یې د
فلو واکسین اخیستی وي هم د دوی ماشومانو
ته یو څه محافظت ورکوي چې د دوی د
ژوند لومړیو څو میاشتو پورې دوام کوي.
دا د هغو میرمنو لپاره خوندي ده چې شیدی
ورکوی د فلو جاب ولري.

زه د فلو جاب چیرته ترالسه کولی شم؟
د خپل قابله یا  GPجراحۍ سره اړیکه ونیسئ
ترڅو معلومه کړئ چې تاسو چیرته

هو په دې ژمي کې ډیر خلک د انفلونزا
احتمال کموي
خلک به د  COVID-19وبا په جریان کې
دې ته طبیعي معافیت رامینځته کړي .که
تاسو په ورته وخت کې فلو او COVID-
 19ترالسه کړئ ،څیړنې ښیي چې تاسو
ډیر احتمال لرئ چې جدي ناروغه شئ .د
انفلونزا او  COVID-19په وړاندې
واکسین کول به ستاسو لپاره محافظت چمتو
کړي او
ستاسو شاوخوا د دې دواړو جدي ناروغیو
لپاره.

ایا فلو واکسین د امیندواره
میرمنو لپاره خوندي دی؟
هو څیړنو ښودلې چې د امیندوارۍ په هره
مرحله کې د فلو واکسین اخیستل خوندي
دي.

زه کوم بل واکسین کولی شم په ورته
وخت کې د فلو واکسین په څیر؟
تاسو کولی شئ په ورته وخت کې د تور
ټوخي واکسین ولرئ .خپل د فلو واکسین
مه ځنډوئ ترڅو په ورته وخت کې یې
ولرئ.

د فلو جاب ترالسه کولی شي .په ځینو
سیمو کې ،قابلې کولی شي د زیږون
دمخه کلینیک کې د فلو جاب ورکړي .په
نورو کې ،تاسو به د  GPجراحۍ کې
مالقات ته اړتیا ولرئ.

د فلو جاب ترالسه کولو لپاره غوره
وخت کله دی؟
د فلو واکسین تر ټولو ښه وخت د سپتمبر
او مارچ تر منځ میاشتې دي .دا هغه وخت
دی کله چې فلو خورا زیات وي .تاسو کولی
شئ د امیندوارۍ په جریان کې هر وخت د فلو
واکسین ولرئ.
دا به تاسو ته ستاسو د  GPیا ستاسو قابله
لخوا وړاندیز کیږي.

د خپل واکسین د بک کولو یا په سوت
ایست لندن کې خپل محلي کلینیک ته د ګډون
لپاره ،لیدنه وکړئ nhsselvax.com
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