اکسینخوندي اواغېزناک دي
د  COVID-19و

زیاتې دي
ګټې د خطرونو څخه
واکسینکولو
ساینسواضح (روښانه) دی :د
اکسین د هغوکسانولپاره خوندي دي چې
ایا  COVID-19و
پلېشېدېیاتی
خپلو ماشومانوته) خ
امېندواره وي او/یا (
ورکوي؟
کسانوسره د جديناروغۍپه وړاندې
هوCOVID-19 .واکسین هغو
کولیشي څوک چې امېندواره وي او/یا ماشومتهتی
فظتکې مرسته
محا
ېندوارهشي .د
اتلونکيکې ام
ورکوي،کوښښکوي امېندوارهشي،یا ممکنپه ر
تیوکې
نونوله امله ،امېندواره اوپدې وروس
ېندوارۍ څخهپهبدنکې دبدلو
ام
تله چې امېندوارهنه وي د  COVID-19سره
امېندوارهشويکسان د هغوپهپر
کېدو زیات احتماللري.
دسختناروغه
کېدو اوتېورکولوپ ه م هال
دنورومعلوماتولپاره ،مهربانيوکړئ د امېندواره
ینونه ()CDCوګورئ.
د COVID-19واکس

اکسینکولو وړ دي؟
یتي و
اکسینکولو/تقو
څوک د و
اشتې اوپورته عمر ولريباید د COVID-19واکسین
هر څوک چې 6می
فیت
ابتدایي) لرۍترالسهکړي.پهابتدایيلړۍکې دکمزوري معا
لومرۍ (
ضافي ډوزشامل دی.
کسانولپارهیو ا
نکو
لرو
تيیابوسټر ډوزواخليکه:
تقوی
کسانبایدیولومړی
تې وړاندېیې خپل د
یاش
• دوی 5کلنیاپورته عمرونهلري اولږترلږه  5م
ترالسهکړی وي،یا
فېزر دو هم ډوز
تې وړاندېیې خپل
یاش
• دوی 18کلنیاپورته عمرونهلري اولږترلږه  5م
ترالسهکړی وي،یا
د موډرنا دو هم ډوز
تې وړاندېیې خپل
یاش
• دوی 18کلنیاپورته عمرونهلري اولږترلږه  2م
ترالسهکړی وي،یا
نسنJ&J*/لومړی ډوز
نسن اېنډ جا
د جا

اخستلولپاره څو مره
زهباید دخپلفېزریا موډرنا د وهم ډوز
انتظاروکړم؟

فیتیېکمزوری وي ،اولږترلږه
• دوی 5کلنیاپورته عمرونهلري ،معا
ترالسهکړی وي،یا
ضافيلومړی ډوز
تې وړاندېیې خپل دفېزر ا
یاش
3م

د  1ډوز او  2ډوزتر منځ وړاندیزشوی وخت دفېزرلپاره  3اونۍ (21
کسانولپاره
ورځې) او د موډرنالپاره  4اونۍ ( 28ورځې) دی دټولو هغو
څوک چې:

فیتیېکمزوری وي ،اولږتر
• دوی 18کلنیاپورته عمرونهلري ،معا
ضافيلومړی
تې وړاندېیې خپل دفېزر ،موډرنایا * J & Jا
یاش
لږه  2م
ترالسهکړی وي.
ډوز

فیتسره مخ وي،یا
• د متوسط څخهتر جدي ډولکمزوري معا
• 65کاله اوپورته عمرلري،یا
بل ه
ېښنولهک
کېدویا جديناروغۍ د خطر د اند
• د  COVID-19سره د مخ
فظتته اړتیاولري.
ګړندي محا
رښتنېبدلېکړي ديترڅو دنورو خلکو
وستیوکې CDCخپلېسپا
پدې ور
ونیو اجازهورکړي،لکه د
فېزریا موډرنا ډوزونوپه منځکېتر  8ا
لپاره د
ترالسهکولو
 12څخهتر 39کاله عمرلرونکي هغهکسان چې د دېواکسین
وروسته دمایوکارډایټس (د زړه دعضلېالت هاب)یوکوچنی خطرولري .د
تاسېپدې
وقفه ممکن دواکسین اغېز ال زیاتکړي.که
ډوزونوتر منځ اوږده
اړه چې خپل دو هم ډوزکلهواخلئکومېپوښتنېلرئنو خپل روغتیاپاملرنه
تنویوهعمومي کتنه د
پارښ
چمتوکونکيسره خبرهوکړئ .د  COVID-19س
CDCپه وېبپاڼهکې موندل کیدیشي.

اکسینابتدایيلړۍ اجازه
که چېرېپه متحده ایاالتوکې زما د و
تلیشم؟
یتي ډوزاخس
تقو
ونلرينو ایا زهیو
5کلن اوپورته عمرلرونکيکسان چې د WHOلخوا اجازهورکړلشوي
بشپړواکسینشوي وي (لکه )Astra Zenecaیا دیوکلینیکي
واکسینسره
نونو دابتدایيلرئ د
خپلوواکسی
کولیشي د
توګه وي
آزموینې دبرخېپه
تي ډوز واخلي.
تقوی
تې وروسته دفېزریا موډرنایو
یاش
ختمولولږترلږه  5م

ویتي ډوزته اړتیاولرم،نو داپدې معنې ده چې
تق
که زهیو
اکسینونهکار نهکوي؟
و
ینونه د  COVID-19له امله د جديناروغۍ ،روغتون
د COVID-19واکس
نیويلپارهښهکارکوي .خوبیا هم ،د عامې
کیدو ،او مړینې مخ
کې دبستر
ېرېدوسره د معتدل او متوسطېناروغۍپر وړاندې
روغتیا ما هرین و وختپهت
بادویوکې چې
فظتلیدلپېلکړي،په ځانګړي ډولپه هغو ا
دکمشوي محا
التونهیاشرایطولري.
بې ح
زاړه خلکولريیا هغوی چېټیټ (کمزوري) ط

کسانبایدیو دو همبوسټر ډوزواخليکه:
تې وړاندېیې دفېزر
یاش
• دوی 50کلن اوپورته عمرلري اولږترلږه  4م
ترالسهکړی وي،یا
تيواکسین)
تقوی
یا موډرنالومړیبوسټر (
• دوی 18کلن اوپورته عمرونهلري او خپل دواړهابتدایي ډوز اولومړي
ترالسهکړی وي.
بوسټر ډوزلپارهیې *J & J

*د J & Jواکسین دیونادر (ولې جدي) جانبي اغیز د خطرله امله CDC ،د
ترالسهکړی وي د ( mRNAفېزریا
کسانولپاره چې J & Jواکسینیې
هغو
پارښتنهکوي .د J&Jواکسین ال هم د FDAلخوا د
موډرنا)یوبوسټر ډوزس

واکسین) غورهکويیا څوک چې د
کسانولپاره اجازهلري څوک چې دا (
هغو
ترالسهکولوتواننلري.
فېزریا موډرنا د

اکسین خوندي او اغېزناک دي؟
آیا  COVID-19و
ینونه د COVID-19له
هو .د COVID-19فېزر ،موډرنا ،او *J&Jواکس
نیوېکې خورالوړ
کېدو ،او مړینې مخ
بله جديناروغۍ ،روغتونکې دبستر
ک
فظت وړاندې
اغیزناکه دي ،خوفېزر او موډرنا ممکن د * J&Jڅخه غوره مخا
کړي.
کسانولپاره د COVID-19فېزرواکسین
 FDAد 12کلن اوپورتهعمرونو
نکو
یاشتنينهتر 11کالو عمرلرو
په اړهبشپړتصویبورکړی.فېزر د  6م
یانوکې دکارولولپاره دبېړنيکارونې اجازه ()EUAلري.
ماشومانو اولو
کسانولپارهتصویبشوی او د
نکو
موډرناواکسین د 18کلن اوپورته عمرلرو
یانولپاره اجازهلري .د
نکو ماشومانو اولو
یاشتنينهتر 17کالو عمرلرو
6م
نسن* ()J&Jواکسین د 18کلن اوپورته عمر
نسن اېنډ جا
 COVID-19جا
کسانولپاره د خوړو اودرملو ادارې ()FDAلخوایو EUAلري.
نکو
لرو
فې اندازېیامقداراخليپه دې
تل
ګروپونه د ډوز مخ
تلف عمرلرونکيډلېیا
مخ
نسټ چېپه هرهکلینیکې ازموینهکې د ډوزکومه اندازه مطالعهشوې ده.
ب
تله د ډوز وړوکیمقداراخلي.
نانوپر
کوچني ماشومان دلویو ماشومانو او ځوا

اکسینخوندي اواغېزناک دي
د  COVID-19و

کو ګټې د خطرونو څخهزیاتې دي
اینس واضح (روښانه) دی :دواکسینلو
س

ېښېنادرې دي.
فيپ
اکسینوروسته جدي من
د  COVID-19و

ټې د خطرونو څخه خورا ډېرې دي .هغو
نونوګ
کلې ده چې دواکسی
FDAټا
تينه وي د  COVID-19څخه
تيواکسینیې اخس
تقوی
کسانوکې چېواکسین او
پله د COVID-19
کېدویا مړینې خطرپه خ
د جديناروغۍ ،روغتونکېبستر
بي اغېزوله خطر څخه خورا زیات دی .دنورو
نونو دکومیو جدي جان
واکسی
نونو ()CDCپه اړه FAQsوګورئ.
معلوماتولپاره د COVID-19واکسی

بيپاملرنه وغواړۍکهتاسې د
تيتوګه ط
تاسېبایدپهسمدس
تشریحشوينښېنښانو څخه
اکسینکیدووروسته د الندې
و
کومیو ولرئ:
ترالسهکړي د وینې د غوټهکیدو
پهیولږشمېرخلکوکې چې J&Jواکسینیې
یټوپینیاسنډروم ()TTSسرهیو
یونادرولي جدي ډول ،ترومبوسس دترومبوسا
ځای ،رامنځتهشوې.نښونښانوکېساهلنډي؛ دسینې درد؛ دپښوپړسوب؛ د
نجکشن دساحې څخه ها خوا د
ټې دوامداره درد؛شدیدسردرديیاتتلید؛ د ا
خې
پوستکي الندې زخمیا د وینې واړه داغونهشامل دي .دفېزریا موډرنا
نونوسره د TTSکوملوړ خطرندیلیدلشوی،نو ځکه اوس CDC
واکسی
تقویتي ډوزونو
پارښتنهکوي چېکه ممکن وي دفېزریا موډرناواکسین دې ،د
س
کسانوکېوکارولشي.
پهشمول،ټولو وړ
ترالسهکړې دکولین-بېري
پهیولږشمېرخلکوکې چې J&Jواکسینیې
ېستمیونادر
بيس
ېښې هم رامنځتهشوي GBS .دعص
سنډروم ()GBSناردرهپ
فلج رامنځته
تونوکې،
التوکمزوري،یاپه ډېرشدیدوحال
اختالل دی چېد عض
ېلیږي
کولیشي.نښېنښانې عموما ً د واکسینکیدو څخه  1-2اونۍ وروستهپ
ولېکیدیشي چېلدې وروسته همښکارهشي.نښونښانوکېشامل دي
کیدلو احساس،په ځانکړي ډولپهپښویا السونوکې،
کمزورتیایا میږي میږي
کوم چېکیدیشي ال خرابشي او دبدننوروبرخوتهخپورشي.
اخستلو وروسته دمایوکارډایټس
نانوکېد یو mRNAواکسینلکهفېزر
په ځوا
التونه
(د زړهالت هاب) اوپېريکارډایټس (د زړهشاوخواکڅورېالت هاب) ح
کانوکې دواکسین د
نانو او ځوان هل
رامنځتهشوي دي .دا زیاترهپهنارینه ځوا
اخستلو وروستهیو ځو ورځو دننهپېښشوي.پهنښونښانوکېشامل
دو هم ډوز
دي دسینې درد،ساهلنډي؛یا دیوګړندېساه اخستنې احساس ،د زړه رپېدلیا
استراحتته
ترالسهکړې درملنې او
نانو چا چېپاملرنه
ټوپونه و هل .ډېری ځوا
یلی او ژریې دښهوالي احساسکړی.
ښه ځواب و
تی ال زیات
اخستلو وروسته ح
تي ډوز
تقوی
مایوکارډایټس اوپېريکارډایټس دیو
پارښتن ه
نادر دي CDC .او د امریکا د ماشومانو د درملنې اکاډمي اونور ال همس
تې اوپورته عمرولريواکسینواخلي ځکه چې
یاش
کوي چې هر څوک چې  6م
تې دي.
ټېیې د خطرونه څخه خورا زیا
ګ
دنورومعلوماتولپاره ،د COVID-19 mRNAواکسین ( )CDCوروسته
مایوکارډایټس اوپېرېکارډایټسوګورئ.

بي عوارضیا
تمالي جان
اکسینونو اح
د  COVID-19و
اغېزې څه دي؟
بي اغېزېتجربهکړي،لکه مؤقتیالنډمهاله دردیا د الس
ځینېخلکو جان
ترالسهشوییي،تبه،یخني،
په هغه ځایکېپړسوب چېرته چېواکسین
بي اغېزوکې
نیو اولویو ماشوموکې جان
ستړتیا ،او/یاسردرد.پهکوچ
توالی ،او داشت هالهالسهورکولشامل دي .دا
خارښت ،ژړا ،د خوب زیا
بي اغېزې د هریوواکسینلپارهنورمال دي اوتمهیېکیږي ځک ه چې
جان
بدن د COVID-19پر وړاندېدفاعلپاره حجرې رامنځتهکوي.

که ماشومان او ځوانان د COVID-19د شدید انتانلږ
ترالسهکړي؟
اکسین
خطرلري،نو دویولېباید و
پارښتنهکوي چېټول
 CDCاو د امریکا د ماشومانو د درملنې اکاډميس
وړ ماشومانباید د COVID-19پرضد (وړاندې)واکسینواخلي.که څه
تله د  COVID-19سره دشدید
یانوپهپر
هم ماشومان او ځوانان دلو
کیدولږ خطرکې دي ،دویکیدیشي چې:
ناروغ
کېدوپه
د  COVID-19څخه ډېرناروغهشي،په روغتونکې دبستر
التونهولري دشدیدې
بي ح
شمول .هغه ماشومان چېکمزوري ط
ناروغۍ ال زیات خطرلري ،خویوپر درېمهبرخه ماشومان او هلکان
التونهنلري
بي ح
چې روغتونکېبسترشوي هیڅکمزوري ط
بيسنډروم
ېستم ایزهالت ها
جدي اختالطات رامنځتهکړيلکه څوس
بيکیږي،
ېلېبرخېالت ها
(– )MIS-Cیوحالت چېرته چې دبدنبېالب
ترګو،یا د معدې اوکولمو
د زړه،سږو،پښتورګو ،دماغ،پوستکي،س
نونوپه شمول.
اورګا
د  COVIDڅخه وروسته اختالطات رامنځتهکړي ،چې د ”اوږد“
COVIDپهنوم همیادیږي.
نکو
نیو د زیان منو
خپلوکور
 COVID-19نوروتهخپورکړي ،د
خلکوپهشمول.
ېښېبه د
یتونه اونورې مهمېپ
بيفعال
ښوونځی،سپورټ ،غېرنصا
السهورکړيکهپهناروغۍ اختهشي.

اکسینته اړتیا
ما  COVID-19درلود .آیا زه اوس هم و
لرم؟
هو.کیدیشي خلکپه  COVID-19دیو څخه زیاتځله اختهشي.
تېیاپورته عمرولري
یاش
پارښتنهکوي چې هر څوک چې  6م
CDCس
تیکه دوی  COVID-19همدرلود .مونږنهپوهېږو
واکسینواخلي ،ح
چې دویروس څخه د رغېدو وروستهیو څوکپه څومره وخت دبیا اخته
ټيباډي معاینه مونږتهنشي
تېشي.دم ګړۍته د ان
کېدو څخه خونديپا
اخستلو څخه خوندي
یلی چې ایایوشخص د  COVID-19دیو انتان د
و
دی .مونږپه دې همنهپوهېږو چې دیو ډولمقابلکې رامنځتهشوی
فظت چمتوکړي.
کافې محا
ولونوپه وړاندې
فیتبهد نوي ډ
معا

اکسینخوندي اواغېزناک دي
د  COVID-19و

کو ګټې د خطرونو څخهزیاتې دي
اینس واضح (روښانه) دی :دواکسینلو
س

ترالسهکړمکوم چې زما د
تقویتي ډوز
ایا زهکولیشمیو
اکسین څخهتوپېر ولري؟
 COVID-19لومړني و
ترالسهکول غورهکړيکوم
تي ډوز
تقوی
ځیني خلک ممکن د ورته ډول
ترالسهکړی وو.نور خلک ممکن د خپلاصلي
چې دویپهاصلکې
تي ډوز اخستل غورهکړي.
تقوی
تلف
واکسیڼ د ډول څخه مخ
بلهCDC ،
بي اغېزولهک
د J&Jواکسین دنادر ( مګر جدي) جان
ترالسهکړي وي
کسانو چې د J&Jواکسینېې
پارښتنهکوي چې هغه
س
ترالسهکړي.
تي ډوز
تقوی
فېزریا موډرنا)یو
د ( mRNA

ترالسه نهکړمنو ایا زهبیا
تي ډوز
تقوی
کهچېرې زهیو
کیږم؟
اکسینشوی“ګڼل
بشپر و
هم ”

هو.په دې وختکې هر څوک د دوه-ډوزونوپهیوهلرۍکې د خپل
اخستلو دوه اونۍ وروسته ،لکه دفېزریا موډرناواکسینونه،یا
دو هم ډوز
دیو ډوزواکسین دوه اونۍ وروسته،لکه د J&Jواکسین ،ال همبشپړ
تي
تقوی
بشپړ ډولواکسین او
واکسینشویګڼل کیږي .خوبیا هم،په
کېدو او
بله د جديناروغۍ،بستر
واکسینکېدل د  COVID-19لهک
مړینې څخه د ځانساتنې او دوېروس خپرېدلکمولوترټولو غوره الر
ده.

ترالسهکولیشم
اکسینچېرته
زه د  COVID-19و
واکسین؟
یتي
تقو
یایو
ترالسهکولولپاره
تيواکسین
تقوی
د COVID-19یو وړیاواکسینیا
ټيټولنې دواکسینکولوکلینیکونو څخه
ډېریځایونهشته .د االمېډاکاون
ټې)ته اړتیانلري.
هیڅیو ،I.D.بیمې،یایومالقات (لیدنې
تي د
یسټلپاره ،د االمېډاکاون
تاسېتهنږدې دواکسینساحویو جامعل
واکسینشتهوالیوګورۍیالیدنهوکړئ د:
.https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
تېلپاره ،زنګ
ټې مهالویشکولوکې مرس
و وړیاواکسینکولولیدنې
وو هئ.510-268-2101 :

اضافي (درېم) ډوزته اړتیالري د
څوکیو
ویتي ډوز)؟
تق
اکسین (نه دیو
 COVID-19و

هغکسان چې
پارښتنهکوي چې ه
ترالسهکولولپارهCDC ،س
ټې
دواکسین اعظميګ
فیت متوسطهیاشدیدهکمزورتیاولري د خپلفېزریا موډرناواکسین د دو هم
د معا
اخستلو  28ورځې
اخستلولږترلږه  28ورځيیا دخپل  J & Jد لومړي ډوز
ډوز
افي ډوزترالسهکړي.
ورسته د mRNAواکسینیواض
یاشتني څخهتر 4کلن ماشومان چې د موډرنایوهابتدایيلرۍیې
پدېکې د  6م
ترالسهکړې وي او د 5کلن اوپورته عمرکسانچې کومهیوهابتدایيلرۍیې
بشپرهکړي ويشامل دي څوک (یا چا) چې:
ترالسهکوي
• دتومورونویا د وینېسرطانلپاره دسرطانفعاله درملنه
ترالس هکړی
نسپالنټ (دبلکس څخهکومیوعضوه اخستل)
• دیوې عضوېټرا
ځپلو)کولولپاره درملاخلي
ېستمکمزوری (
فیتس
وي او د معا
ترالسه
نسپالنټ
تېرو 2کالو دننه دسټیمسېل (د وینې جوړونکي حجرات)ټرا
•د
ېستمکمزوریکولولپاره درملاخلي
فیتس
کړی ويیا د معا
فیت متوسطیاشدیدابتدایيکمښت (لکه ډي جورجسنډروم،وسکوټ-
• د معا
الډرچسنډروم)
تللییا غېر عالجشوی  HIVانتان
•پر مخ
تاسې
یډونویانورودرملوسرهفعاله درملنه چې ممکنس
یکوسټرا
• دکورټ
برګونکمزوریکړي
تي غ
فی
معا
بيحالتپه اړه خبرې
نکوسره د خپل ط
خل کباید خپل روغتیاپاملرنه چمتوکو
ناسب دي.
ضافي ډوز اخستل دویلپاره م
وکړي ،او داچې ایایو ا

اکسینونهڅنګهډېر ژر جوړیا رامنځتهشول؟
و
پداسې حالکې چېویروس چې د ) COVID-19 (SARS-CoV-2الملکیږي
ټولهنړۍکېساینسپو هان د
یواځېپه دسمبر 2019کېکشفشوی وو،په
نونوباندېکارکوي .د
وسونوپهواکسی
 2007راهسې دېته د ډېرنږدې اړونده ویر
نونو جوړولوګورئ.
نورومعلوماتولپاره ،د COVID-19واکسی

ویتي ډوزونه د لومړي دوزونو څخهتوپیرلري؟
تق
ایا
تيواکسین دواکسین داصليلرۍ د ډوزنیمایي دی.فېزر او J&J
تقوی
د موډرنا
ینونه دلومړي ډوز (ډوزونو)په څېر ورته ډوز دي .د  5څخهتر 17
تيواکس
تقوی
ترالسهکړي .هر څوک
تي ډوز
تقوی
کولیشيیواځې دفېزریو
کلنپورې ځوانان
ترالسه
تيواکسین
تقوی
نتخابوکړيکوم
چې 18کالهیاپورته عمرولري ممکن ا
کړي،کلهناکله ورته ”ګډول اوانډولکول“ ویلکیږي.
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Colleen Chawla – Agency Director
Kimi Watkins-Tartt – Director
Nicholas Moss, MD – Health Officer
کسینونه خوندي او اغېزناک دي
د  COVID-19وا

