
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اپنے  ننھے  یک  اپنے  آپ  یک  اور 
 حفاظت  کریں 

اور فلو    COVID-19آپ یک مفت  
 ویکسینیشن ےک ساتھ 

 

 حاملہ خواتین اور حاملہ ہونے کی کوشش کرنے والوں کے لیے معلومات 

 

آپ یک وجہ کچھ 
اپنے بیھ ہو  

ے کو مت  ویکسی 
 چھوڑیں۔

 امید  ےس  ہی   کیا  آپ  



 

 
 

 

سے زیادہ  51,000,000برطانیہ میں 

ویکسین کی پہلی   COVID-19لوگوں کو 

سے   81,000جن میں  خوراک ملی ہے، 

حاملہ  زیادہ حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ 

-COVIDسے    2021خواتین کو اپریل  

کی پیشکش کی جا رہی ہے۔   ویکسین   19

ویکسین اور فلو  COVID-19اپنی مفت  

ے بچے جیب سے اپنے آپ کی اور اپن 

 کی حفاظت کریں۔ 

یہ ویکسین حاملہ خواتین اور دودھ پالنے  

محفوظ اور موثر ہے۔ والی خواتین کے لیے  

سال یا اس سے زیادہ   18اگر آپ کی عمر  

ویکسین  COVID-19ہے، تو آپ اپنی 

 بک کر سکتے ہیں یا شرکت کر سکتے ہیں

ایک  والک  ان  سینٹر  میں۔ ایک بار 

دونوں   پہلی اور دوسری   جب آپ نے

خوراکیں کھا لیں، تو آپ تین ماہ کے بعد  

   بوسٹر کے اہل بھی ہیں۔

سال ہے، تو آپ  17- 12اگر آپ کی عمر 

بک کر سکتے   ویکسین COVID-19اپنی 

    ہیں اور دونوں خوراکیں لے سکتے ہیں۔ 

 
ضمنی اثرات جو ہو سکتے ہیں وہ 

 ہیں: 

 انجکشن سے بازو میں درد  •

 وس کرنا تھکاوٹ محس  •

 سر  درد  •

 درد محسوس کرنا  •

 دل  خراب  ہونا  یا  الٹی  ہونا  •

زیادہ سنگین ضمنی اثرات جیسے  

الرجک رد عمل یا خون کا جمنا بہت کم  

ویکسین میں     COVID-19ہوتا ہے۔  

 نہیں ہے 

یہ    انڈے یا جانوروں کی مصنوعات پر مشتمل۔ 

ان لوگوں کے لیے محفوظ ہے جو ویگن یا 

سبزی خور طرز زندگی کی پیروی کرتے  

 ہیں۔

Oxford/AstraZeneca    میں ویکسین 

 تھوڑی مقدار ہوتی ہے 

 

 



 

 

روز  مرہ  کے   الکہل  کی،  مگر  یہ  کم  ہے 

 کھانے  کی  چیزوں  جیسے  بریڈ  سے 

 

مجھے  ویکسین  کی  ضرورت   
 کیوں  ہے؟ 

COVID-19   گردش کر    انفیکشن اب بھی

رہا ہے اور حاملہ خواتین کے لیے سنگین  

 ہو سکتا ہے۔ دونوں کا لگنا ضروری ہے 

  آپ اور آپ کے پیدا ہونے والے

بچے کی حفاظت کے لیے آپ کی  

COVID-19   کی خوراکوں    ویکسین

 کا۔

 

کیا ویکسین حاملہ خواتین  

 لیے محفوظ ہے؟ کے 

COVID-19   اور    ویکسین محفوظ

  موثر ہیں۔ برطانیہ اور دنیا بھر میں 

ہزاروں حاملہ خواتین کو محفوظ  

 سے ویکسین لگائی گئی ہے۔  طریقے 

کو منظور شدہ  یوکے میں تمام ویکسینز 

 ضروری ہے  ایک  آذاد ہونا 

ادویات اور صحت کی دیکھ بھال کی  

ایجنسی  مصنوعات کی ریگولیٹری 

(MHRA) ۔MHRA   ایک ایگزیکٹو

ایجنسی ہے، جسے محکمہ صحت اور  

سماجی نگہداشت کے ذریعے سپانسر کیا  

کہ   یقینی بناتا ہے   MHRAجاتا ہے۔ 

ویکسین حفاظت، تاثیر اور معیار کے لیے  

سخت بین االقوامی معیارات پر پورا اترتی  

ایک بار جب کوئی ویکسین منظور ہو  ہے۔ 

محفوظ اور موثر    جاتی ہے، تو اس کے 

یقینی بنانے کے لیے اس کی    ہونے کو  

   کڑی نگرانی کی جاتی ہے۔

 

ویکسین میری   COVID-19کیا 

 زرخیزی کو متاثر کرے گی اور 
 میرے  بچے  کو؟ 

اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ  

COVID-19    ویکسین آپ کے حاملہ

پر کوئی اثر ڈالتی  ہونے کے امکانات  

  آپ کو یا آپ کے بچے کو   ہیں۔ ویکسین

COVID-19 نہیں دے سکتیں۔ 

 
 

COVID-19   ے اور ان ےک پیدا ہونے واےل بچوں ے حاملہ خواتی  ےک   ویکسی 
ے اسقاط حمل،  ۔ ویکسی  قبل از وقت   لی  مکمل طور پر محفوظ ہے

۔  پیدائش یا مردہ پیدائش ےک خطرے کو نہی  بڑھاتی ہے



 

 

زندہ وائرس نہیں  کسی بھی ویکسین میں 

ہے، اس لیے آپ کو یا آپ کے بچے کو  

COVID-19  ہونے کا کوئی خطرہ

 نہیں ہے۔ 

 

  COVID-19کتنی خواتین کو  

 ویکسین لگائی گئی ہے؟ 

سے زیادہ حاملہ    81,000اب تک  

کی ویکسین    COVID-19کو    خواتین 

 لگ چکی ہے۔ 

 

ویکسین میری  COVID-19کیا  

 ماہواری کو متاثر کرے گی؟

MHRA   میں  برطانیہCOVID-19   کے

خالف ویکسینیشن کے بعد ماہواری کی 

انیہ خرابی کے مشتبہ ضمنی اثرات )دور

کے مسائل( اور غیر متوقع طور پر اندام  

کا   نہانی سے خون بہنے کی رپورٹوں 

 جائزہ لے رہا ہے۔

کی  ماہواری میں جو تبدیلیاں رپورٹ 

 گئی ہیں وہ مستقل نہیں ہیں۔

MHRA    ماہواری کی خرابی اور اندام نہانی

سے غیر متوقع خون بہنے کے مشتبہ ضمنی  

سے جائزہ لے  اثرات کی رپورٹوں کا قریب

 رہا ہے۔

 

میں مدد اور/یا سواالت کے لیے  

 کہاں جاؤں؟ 

ویکسین    COVID-19اگر آپ کو  

حاصل کرنے کے بارے میں یقین نہیں  

تو آپ کو جوابات کے لیے قابل  ہے، 

، NHSاعتماد جگہوں پر جانا چاہیے۔ 

Royal College of Midwives اور  

Royal College of Obstetrics   &

Gynecologists  فیصلہ کرنے میں

 آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ 

 

حاملہ خواتین کو کونسی ویکسین 

 لگوانی چاہیے؟

آپ نے ابھی تک    اگر آپ حاملہ ہیں اور 

COVID-19   ،کی ویکسین نہیں لگائی ہے 

 یہ آپ کے لئے بہتر ہے  کہ 

 
 

 

  
ً
غی     % نازک نگہداشت ےک مریض 20انگلینڈ می  تقریبا

۔  ے ہی  ے شدہ حاملہ خواتی   ویکسی 



 

 
 

 

 

 

Pfizer/BioNTech   یاModerna  

 ویکسین۔

دوسرے    اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ویکسین 

ممالک میں حمل کے دوران زیادہ استعمال  

کی   یں اور حفاظتی خدشات ہوتی رہی ہ 

 نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔

اگر آپ نے اپنی پہلی خوراک کے لیے  

ویکسین  پہلے ہی آکسفورڈ/آسٹرا زینیکا

لے رکھی ہے تو آپ کے پاس اپنی  

دوسری خوراک کے لیے مختلف ویکسین 

 لینے کا اختیار ہے۔ 

  آپ کو یا آپ کے بچے کو ویکسین 

COVID-19   نہیں دے سکتیں۔ 

 

اگر مجھے اپنی پہلی خوراک کے 

  Oxford/AstraZenecaلیے 

ویکسین ملی ہے تو کیا مجھے  

دوسری دوسری خوراک ملنی  

 چاہیے؟ 

حاملہ خواتین جنہوں نے اپنی پہلی  

  AstraZenecaخوراک کے لیے 

ویکسین لی تھی وہ اپنی دوسری خوراک  

  ویکسین لے سکتی ہیں۔کے لیے مختلف 

کے    COVID-19دوسری خوراک  

خالف دیرپا تحفظ کے لیے اہم ہے۔ آپ  

مختلف     کی دوسری خوراک کے لیے 

  ویکسین لینا محفوظ اور موثر ہے 

 

 
موجودہ رہنمائی کے مطابق  اور یہ  

   ہے۔

 
اگر آپ کو اپنی دوسری خوراک کے  

لیے کوئی مختلف ویکسین لینے کے  

ں ہے، تو ایک دایہ،  بارے میں یقین نہی 

ماہر امراض نسواں یا جی پی سے بات  

کریں۔ آپ اپنی پسند کی حمایت کے لیے  

کے بارے    حمل کے دوران ویکسینیشن

میں رائل کالج آف آبسٹیٹریشینز اینڈ  

کی امداد کا  کے فیصلے   گائناکالوجسٹ 

 بھی استعمال کر سکتے ہیں۔



 

 

ویکسین    COVID-19کیا میں  

لے سکتا     اور فلو جاب دونوں 

   ہوں؟ 

اور فلو   COVID-19ہاں، آپ کو  

انہیں مل سکتی ہیں۔ دونوں ویکسین  

   ایک ہی وقت میں   لینا محفوظ ہے۔

 

ویکسین اور    COVID-19کیا میں  

   لے سکتا ہوں؟   فلو جاب دونوں 

ہاں۔ اس موسم سرما میں زیادہ لوگوں  

کو فلو ہونے کا امکان  ہے  جیسا  کہ   

 کم 

COVID-19    وبائی مرض کے دوران

استثنٰی حاصل   لوگوں نے اس سے قدرتی 

کرلیا ہوگا۔ اگر آپ کو ایک ہی وقت میں 

ہو جاتا ہے، تو  COVID-19فلو اور 

تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے شدید 

ان زیادہ ہے۔  فلو اور  ہونے کا امک  بیمار

COVID-19   خالف ویکسین کروانا  کے

 آپ کو تحفظ فراہم کرے گا

کے لیے آپ کے   ان دونوں سنگین بیماریوں 

 آس پاس کے لوگ۔ 

 

کیا ویکسین حاملہ خواتین  

 کے لیے محفوظ ہے؟ 

حمل    ہاں۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ

کے کسی بھی مرحلے کے دوران فلو کی  

 ویکسین لگانا محفوظ ہے۔ 

 

 
 

جن خواتین کو حمل کے دوران فلو کی  

ویکسین لگائی گئی ہے وہ اپنے بچوں کو  

فراہم کرتی ہیں، جو ان کی  بھی کچھ تحفظ  

زندگی کے پہلے چند مہینوں تک جاری  

 رہتی ہے۔ 

کے لیے فلو    دودھ پالنے والی خواتین 

   جاب لینا محفوظ ہے۔

 

مجھے فلو جاب کہاں سے حاصل  ہو   
 سکتی  ہے؟ 

یہ جاننے کے لیے کہ آپ  اپنی دایہ یا جی پی  

 سرجری سے رابطہ کریں 

 
 

 

 



 

 

  

 

 

  

 

 

کی  آپ  فلو  جیب  کہاں  سے  مل   

کچھ عالقوں میں، دائیاں   سکتی  ہے۔ 

قبل از پیدائش کلینک میں فلو جاب دے  

  GPدوسروں میں، آپ کو    سکتی ہیں۔ 

 سرجری میں مالقات کی ضرورت ہوگی۔ 

 

لگوانے  کا  سب  سے      فلو  جیب 

 بہترین  وقت  کونسا  ہے؟ 

فلو  ویکسین  لگوانے  کا  سپ  سے  

ستمبر  اور  مارچ  مہینے  ہیں بہترین  وقت

فلو  بہت      کے  درمیان۔ یہ  تب  ہے  جب

فلو  ویکسین  لگوا   غالب  ہوتا  ہے۔ آپ 

وقت  اپنے  حمل   سکتے  ہیں  کسی  بھی 

 کے  دوران۔ 

آاپ     یہ  آپ  کو  آفر  کی  جائے  گی 

کے  گی  پی  یا  مڈ  وائف  کی  طرف   

 سے۔ 

مجھے  اور  کونسی  ویکسین  لگ   

سکتی  ہیں  اسی  وقت  میں  جب   

 مجھے  فلو  ویکسین  لگے؟ 

کف  آپ  لگوا  سکتے  ہیں  ہوپنگ 

اپنی  فلو  کی   وقت  میں۔  ویکسین  اسی

ویکسین  کو  لگوانے  کیلئے  دیر  نا   

 اسی  وقت  میں۔ کریں  



 

 
 
 

اپنی  ویکسین  کو  بک  کرنے  کیلئے  یا  
ایسٹ  لندن  میں  اپنے  مقامی  والک  ان  

کلینک  میں  جانے  
 nhsselvax.comجائیں کیلئے،

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جو  بیھ  آپ

http://nhsselvax.com/

