
نا، زه باید څومره وخت انتظار وباسم چې خپل د فایزر، موډر
نووا واکس واکسینو دوھمھ دوره ترسره کړم؟

دورو تر منځ وړاندیز شوی وخت د فایزر او نووا 2او 1د دغو واکسینو د 
28(اوونۍ 4او د موډرنا لپاره ) ورځې21(اوونۍ 3واکس واکسینو لپاره 

:د ټولو ھغو کسانو لپاره دي چې) ورځې

وری لھ منځني څخھ تر جدي کچې پورې یې د بدن دفاعي سیستم کمز•
شوی وي، یا

کالھ یا لھ دې زیات عمر ولري، یا65•

و باندې د اختھ کېدو یا د جدي ناروغۍ خطر پھ اړه اندیښن19-پھ کووٻډ•
.لھ املھ چټک خوندیتوب تھ اړتیا لري

CDCو پھ دې وروستیو کې خپل وړاندیزونھ بدل کړي ترڅو د نورو خلک
اوونیو 8لپاره د فایزر، موډرنا، نووا واکس د واکسینو د دورو ترمنځ تر 

کلونو پورې عمر لرونکي نارینھ39څخھ تر 12لکھ لھ پورې اجازه ورکړي، 
لھ ) ابد زړه د التھ(د ترالسھ کولو وروستھ د مایوکارډیټس واکسینونود دې 

لی د واکسینو د دورو ترمنځ دغھ اوږد واټن کو.کوچني خطر سره مخ کیږي
لرئ کھ تاسو پھ دې اړه پوښتنې.واکسینو اغیزمنتوب ھم زیات کړيدشي 

ایي چې باید د واکسینو خپلھ دوھمھ دوره کلھ ترسره کړئ نو د خپل روغتی
اړوند واکسینو 19-د کووٻډ.لھ چمتو کوونکي سره خبرې وکړئپاملرنې

.کې موندلی شئواکسینو پھ مھالویش 19-د کووٻډسپارښتنو یوه عمومي کتنھ 

رسره کړم ایا زه کولی شم تقویتي واکسین پھ داسې حالت کې ت
یږي؟کھ زما واکسینو دورې پھ متحده ایاالتو کې نھ ترسره ک

لھ لوري پھ WHOکالو څخھ زیات عمر لري چا چې د 5ھغھ کسان چې لھ 
لینیکي ترسره کړي وي یا د ک) لکھ اسټرا زینیکا(بشپړ ډول مجاز واکسین 

ورې لھ آزموینې د یوې برخې پھ توګھ کولی شي د خپلو واکسینو د لومړنۍ د
.پای تھ رسیدو وروستھ تقویتي واکسین ترالسھ کړي

دې معنا کھ چېرې زه تقویتي واکسین تھ اړتیا ولرم، ایا دا پھ
ده چې واکسین کار نھ کوي؟

لھ املھ د شدید ناروغھ 19-ترڅو د کووٻډواکسینونھ ښھ کار کوي 19-د کووٻډ
وخت پھ ھرحال، د.کېدو، پھ روغتون کې د بستر کیدو او مړینې مخھ ونیسي

ر لرونکو پھ تیریدو سره، پھ ځانګړې توګھ پھ ځینو افرادو کې لکھ د زیات عم
و پھ لویانو او ھغو کسانو چې اساسي روغتیایي ستونزې لري، د ھغو کسان
پرتلھ د واکسینو د خوندیتوب اغېز کمیږي چې عادي یا د منځنۍ کچې

ې د ډاډ ترالسھ کړئ چې د وړ کېدو پھ صورت ک.روغتیایي ستونزې لري
!تقویتي دورې واکسین مو نږدې ترالسھ کړي وي

تقویتي واکسین څھ شی دي؟" نوي"
ن نورې تقویتي واکسین بیا د دغې ناروغۍ لومړنۍ نوعھ او د اومیکرو" نوي"

.نوعې پھ نښھ کوي چې د ناروغۍ د وروستیو نویو قضیو المل شوي دي
FDAنیو ھغو نویو تقویتي واکسینو تھ اجازه ورکړه ترڅو د ناروغۍ د اوس

قویتي د فایزر اړوند نوی ت.ډولونو پر وړاندې غوره خوندیتوب رامنځتھ کړي
د کلنو او لھ ھغې د زیات عمر لرونکو لپاره د السرسي وړ دی او5واکسین د 

کلنو او لھ ھغې د پورتھ عمر 6موډرنا اړوند نوی تقویتي واکسین بیا د 
.لرونکو لپاره ورکول کیږي

تقویتي ستنو د ترسره کولو وړ دی؟/ څوک د واکسین
19-میاشتې او یا لھ ھغې زیات وي باید د کووٻډ6ھر څوک چې عمر یې 

ي پھ لومړنۍ دوره کې د بدن د کمزور.لومړنۍ دوره واکسین ترسره کړي
.دفاعي سیستم لرونکو کسانو لپاره اضافي دوره ھم شاملیږي

کلن او لھ دې زیات عمر لرونکي وي چې د خپل 5ھر ھغھ څوک چې 
میاشتې مخکې یې 2واکسین لومړنۍ دوره یې بشپړه کړې وي یا لږترلږه 

ویتي تق" نوي"تقویتي واکسین ترسره کړی وي باید د فایزر یا موډرنا 
کال پھ اګست میاشت 2022دغھ نوي تقویتي واکسین د .واکسین ترسره کړي

سبت لھ لوري تصویب شوي او ښایي د ھغې د اوسنیو ډولونو پھ نFDAکې د 
کلن او لھ دې زیات عمر 5ھغھ .پھ بدن غوره خوندیتوب رامنځتھ کړي

.ړ نھ ديتقویتي واکسینونو د ترالسھ کولو لپاره و" اصلي"لرونکي نور د 

ھ کوي چې دا بېالبېل عمر لرونکي کسان د واکسینو بېالبېل شمېر دورې ترالس
العې پھ دې پورې اړه لري چې پھ ھره کلینیکي آزموینھ کې کومھ دوره تر مط

کوچني ماشومان د زیات عمر لرونکو ماشومانو او .الندې نیول شوې ده
.ځوانانو پھ پرتلھ کمې دورې واکسین ترالسھ کوي

کلونو څخھ کم عمر 18اړوند مونو والنټ نوواواکس واکسین لھ 19-د کووٻډ
وي دفایزر او موډرنا نلرونکو لپاره د تقویتي دورې پھ توګھ مجاز دی، خو 

اکسین تقویتي واکسین د ټولو ھغو کسانو لپاره د وړاندیز شوي تقویتي و
.انتخابونھ دي چې د دې واکسینونو د ترالسھ کولو توان لري

ړئ د تقویتي واکسینو د دورو پھ اړه د نورو معلوماتو لپاره، مھرباني وک
.د واکسینو مھالویش وګورئ19-د کووٻډوګورئ 

واکسین خوندي او اغیزمن دي؟19-ایا د کووٻډ
19-واکسینونھ پھ خپلھ لھ کووٻډ19-د کووٻډنووا واکس، او موډرنا، فایزرد 

نیوي څخھ د جدي ناروغھ کېدو، پھ روغتون کې د بستر کیدو او مړینې پھ مخ
.کې خورا اغیزمن دي

FDAکلنو او لھ ھغې څخھ د زیات 12د واکسین تھ د 19-د فایزر د کووٻډ
6څخھ د FDAفایزر لھ .عمر لرونکو کسانو لپاره بشپړ جواز ورکړی دی

کلونو پورې ماشومانو او ځوانانو کې د کارولو لپاره د 11میاشتو څخھ تر 
کلنو او لھ 18د موډرنا واکسین د .ھم لري) EUA(بیړنۍ کارونې اجازه 

میاشتو څخھ تر 6ھغې څخھ د زیات عمر لرونکو لپاره تصویب شوی او د 
نووا واکس د.کلونو پورې ماشومانو او ځوانانو لپاره ھم منل شوی دی17

FDA ز کلنو او لھ ھغې د زیات عمر لرونکو کسانو لپاره مجا12لھ لوري د
.دی

کلنو او لھ ھغې د 18واکسین د (J&J)اړوند د جانسن او جانسن 19-د کووٻډ
پھ زیاترو .لري) EUA(پورتھ عمر لرونکو لپاره د بېړنې کارونې اجازه 

یتي حاالتو کې، فایزر، موډرنا، یا نووا واکس واکسینونھ د لومړني او تقو
انبي دا د جدي ج.واکسینونو پھ پرتلھ ډٻر وړاندیز کیږي J&Jواکسین لپاره د 

.اغېزو د خطر، لکھ پھ نادره توګھ د وینې د پرنډ کېدو لھ کبلھ دی

د واکسینونو احتمالي جانبي اغیزې څھ دي؟19-د کووٻډ
مھالھ درد پھ دې برخھ کې ځینو کسانو جانبي اغېزې تجربھ کړي دي، لکھ لنډ

سین یا د الس پھ ھغھ ناحیھ کې سوروالی یا پړسوب پھ کومھ کې چې دوی واک
سر یا/ترسره کړی وي، تبھ، زکام، ستړیا، د عضالتو درد، نس ناستی او

ې پھ ماشومانو او کوچنیو اطفالو کې یې پھ جانبي اغېزو ک.خوږی درلودل
دغھ جانبي .خارښت، ژړا، ډٻر خوب، او د اشتھا لھ السھ ورکول شاملیږي

لړ اغیزې د ھر واکسین لپاره عادي دي او معمولي ګڼل کیږي ځکھ چې پھ دې
.پر وړاندې د دفاع لپاره حجرې رامنځتھ کوي19-کې بدن د کووٻډ

واکسین خوندي او اغیزمن دي19-د کووٻډ
د واکسین کولو ګټې د ھغې لھ خطرونو څخھ زیاتې دي:پھ دې اړه ساینسي معلومات روښانھ دي چې

https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/effectiveness/work.html
https://eziz.org/assets/docs/COVID19/IMM-1396.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/overview-COVID-19-vaccines.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Moderna.html


واکسین د ھغو کسانو لپاره خوندي دي چې 19-ایا د کووٻډ
یا ماشومانو تھ شیدې ورکوي؟/امیندواره وي او

یا /واکسین کولی شي د ھغو کسانو لپاره چې امیندواره وي او19-د کووٻډ.ھو
ي ماشومانو تھ شیدې ورکوي، د امیندوارۍ ھڅھ کوي، یا غواړي پھ راتلونک

ھ کې امیندواره شي د جدي ناروغۍ پھ وړاندې د ساتنې پھ برخھ کې مرست
او د امیندوارۍ لھ حالت څخھ پھ بدن کې د بدلونونو لھ املھ، امیندواره.وکړي

ندوارو پھ ځانګړي توګھ پھ دې وروستیو کې امېندواره شوې مېرمنې د غیر امی
.لھ املھ د سختھ ناروغھ کېدو احتمال لري19-مېرمنو پھ پرتلھ د کووٻډ

د امیندوارۍ یا شیدې ورکولو د ال زیاتو معلوماتو لپاره، مھرباني وکړئ
.وګورئ) CDC(واکسین 19-پرمھال د کووٻډ

ککړتیا کم خطر 19-کھ ماشومان او ځوانان د شدید کووٻډ
ولري، نو ولې باید واکسین ترسره کړي؟

CDC او د ماشومانو لپاره د امریکا اکاډمي سپارښتنھ کوي چې ټول وړ
کھ څھ ھم ماشومان او .پر وړاندې واکسین شي19-ماشومان باید د کووٻډ

ې سره د شدید ناروغ کیدو پھ ټیټ خطر ک19-ځوانان د لویانو پھ پرتلھ لھ کووٻډ
:دي، خو دوی کېدای شي

کیدو لھ کبلھ ډیر ناروغھ شي، چې پکې پھ روغتون کې بستر19-د کووٻډ•
د دغھ روغتیایي ستونزې لريھغھ ماشومان چې .تھ اړتیا ھم شاملیږي

سخت ناروغھ کېدو لھ مخې لھ لوړ خطر سره مخ وي، خو یو پر دریمھ 
څ برخھ ماشومان او تنکي ځوانان چې پھ روغتون کې بستر شوي دي ھې

کومې اساسي روغتیایي ستونزې نھ لري

څو سیستمھ التھابي سندرومد جدي اختالطاتو رامنځتھ کېدل لکھ •
)MIS-C(- ،یو داسې حالت چې د زړه، سږو، پښتورګو، دماغو

ې پکې پوستکي، سترګو یا معدې د غړو پھ ګډون، د بدن بیالبیلې برخ
.پړسیږي

چې د اشيلھ کوویډ څخھ وروستھ یې پھ روغتیایي ستونزې کې زیاتوالي ر•
.پھ نوم ھم یادیږي" اوږد مھالھ کووٻډ"

د 19-د کورنۍ اړوند د زیان رسېدونکو غړو پھ ګډون نورو تھ د کووٻډ•
.ککړتیا خپره کړي

صابي کھ چېرې پھ ناروغۍ اختھ شي نو ښوونځی، سپورتي ځایونھ، غیر ن•
.فعالیتونھ او نورې مھمې پیښې لھ السھ ورکړي

ایا زه اوس ھم واکسین .ناروغي تېره کړې ده19-ما د کووٻډ
تھ اړتیا لرم؟

.ناروغۍ اختھ شي19-خلک کېدای شي لھ یو ځل څخھ ډیر ھم پھ کووٻډ.ھو
CDC میاشتې او لھ ھغې 6وړاندیز کوي چې ھر ھغھ څوک چې عمرونھ یې

ناروغي یې تېره 19-زیات وي باید واکسین ترالسھ کړي، حتی کھ د کووٻډ
موږ نھ پوھیږو چې یو څوک څومره وخت لھ یاد ویروس څخھ .کړي ھم وي

د انټي .روغیدو وروستھ بیا پھ ناروغۍ باندې لھ اختھ کیدو څخھ خوندي کیږي
19-ډباډي اوسني ازموینې موږ تھ نھ شي څرګندولی چې ایا یو شخص د کووٻ

موږ پھ دې ھم نھ پوھیږو .د بلې ککړتیا لھ اخېستو څخھ خوندي دی او کھ نھ
د چې ایا د ویروس د یوه ډول پر وړاندې رامنځتھ شوی معافیت بھ د ویروس

.نویو ډولونو پر وړاندې پھ بدن کې کافي خوندیتوب رامنځتھ کړي

واکسین خوندي او اغیزمن دي19-د کووٻډ
د واکسین کولو ګټې د ھغې لھ خطرونو څخھ زیاتې دي:پھ دې اړه ساینسي معلومات روښانھ دي چې

د واکسین لھ ترسره کولو وروستھ جدي جانبي 19-د کووٻډ
.اغېزې ډٻرې کمې پېښیږي

FDA اتې خطرونو څخھ خورا زیپریکړه کړې ده چې د واکسینو ګټې د ھغوۍ لھ
کې لھ انو یا د تقویتي واکسین پھ نا ترسره کړیو کس/پھ غیر واکسین شویو.دي

خطر څخھ د جدي ناروغھ کېدو، پھ روغتون کې د بستر کیدو یا مړینې19-کووٻډ
لھ واکسینونو څخھ د جدي جانبي اغیزو لھ خطر څخھ خورا 19-پھ خپلھ د کووٻډ

)FAQs(زیاتې پوښتل شوې پوښتنې پھ دې اړه د نورو معلوماتو لپاره، . ډیر دی
.وګورئ)CDC(واکسین پھ اړه 19-د کووٻډ

وي نښې کھ تاسو د واکسین لھ ترسره کولو وروستھ الندې ذکر ش
تنھ نښانې ولرئ نو باید سمدستي د روغتیایي پاملرنې غوښ

:وکړئ
د وینې لھ بې رنګھ دا یو ډٻر کمھ رامنځتھ کېدونکې خو د وینې جدي پرنډ کېدنھ،

چې ، پھ لږ شمېر ھغو کسانو کې رامنځتھ کیږيحجرو سره د وینې پرنډ کېدل
ساه نښې نښانې یې عبارت دي لھ .جانسن او جانس واکسین یې ترالسھ کړی وي

لنډۍ؛ د سینې درد؛ د پښو پړسوب؛ د معدې دوامداره درد، شدید سر خوږی یا د
وچني لید تیاره کېدل؛ د ستنې پھ ساحھ کې د پوستکي الندې زخم یا د وینې ک

ډٻرٻدونکی TTSد فایزر، موډرنا، یا نووا واکس لھ واکسینونو سره د .داغونھ
ا اوس سپارښتنھ کوي چې د فایزر، موډرنا، نووCDCخطر نھ دی لیدل شوی، نو 

ھ ټولو وړ واکس واکسین دې د امکان پھ صورت کې د تقویتي واکسینو پھ ګډون، پ
.اشخاصو کې وکارول شي

ھم )GBS(سندروم Guillain-Barréنورې کمې رامنځتھ کېدونکې ستونزې یې
ن یې پھ لږ شمیر ھغو کسانو کې رامنځتھ کیږي چې د جانسن او جانسن واکسی

د عصبي سیستم یو نادره اختالل دی چې کولی شي دGBS.ترالسھ کړي وي
.ب شيعضالتو کمزوري رامنځتھ کړي، یا پھ خورا شدیدو حاالتو کې د فلج سب

اوونۍ وروستھ پیل 2-1نښې نښانې یې زیاتره د واکسین لھ ترسره کولو څخھ 
نښې نښانې یې عبارت دي لھ.کیږي خو کیدای شي لھ دې وروستھ ھم ولیدل شي

ې، چې کمزورۍ یا سر ګرځېدو احساسات، پھ ځانګړې توګھ پھ پښو یا السونو ک
.کیدای شي وده وکړي او د بدن نورو برخو تھ ھم خپور شي

ھ یا نووا واکس واکسینو لھ ترالسھ کولو وروستھ پmRNAد فایزر پھ څیر د 
اوخوا د زړه پھ ش(او پیریکارډیټس ) د زړه د التھاب(ځوانانو کې د مایوکارډیټس 
ھ تنکیو دغھ ستونزې پھ نارین.ستونزې شتون ولري) کې د شتھ کڅوړې د التھاب

و ځوانانو او لویانو کې د واکسین د دوھې دورې د ترالسھ کولو وروستھ پھ څ
د د سینې درد، ساه لنډي؛ یانښې نښانې عبارت دي لھ.ورځو کې رامنځتھ کیږي

ډیری ځوانان چې .کړندۍ ساه کښلو، د زړه د درزا یا ټکان احساس کول
روغتیایي پاملرنھ ورتھ شوي وي اړونده درملو او استراحت تھ یې ښھ طبي

.غبرګون ښودلی دی او ژر تر ژره یې د ښھ والي احساس کړی دی

السھ کولو مایوکارډایټېس او پیری کارډایټېس ناروغۍ د تقویتي واکسین لھ تر
او د ماشومانو د ناروغیو د درملنې د امریکا CDC.وروستھ تر ټولو نادره دي

میاشتې یا لھ دې 6چې ھر ھغھ څوک چې بیا ھم وړاندیز کوياکاډمۍ او نور 
.ې ديزیات عمر ولري باید واکسین شي ځکھ چې ګټې یې لھ خطرونو څخھ زیات

واکسینو وروستھ د 19-کووٻډmRNAد ال زیاتو معلوماتو لپاره، لھ
.وګورئ) CDC(مایوکارډیاټیس او پیري کارډیاټیس 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/pregnancy.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html?CDC_AA_refVal=https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/keythingstoknow.html?s_cid=10493:cdc%20covid%20vaccine:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY21
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/JJUpdate.html#symptoms-list
https://www.cdc.gov/vaccinesafety/concerns/guillain-barre-syndrome.html
https://www.aap.org/en/news-room/news-releases/aap/2022/american-academy-of-pediatrics-applauds-cdc-approval-of-safe-effective-covid-19-vaccines-for-children-ages-6-months-and-older/#:%7E:text=The%20AAP%20recommends%20COVID%2D19,vaccine%20as%20simple%20as%20possible.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
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واکسین خوندي او اغیزمن دي19-د کووٻډ
د واکسین کولو ګټې د ھغې لھ خطرونو څخھ زیاتې دي:پھ دې اړه ساینسي معلومات روښانھ دي چې

کوم کسان د واکسینو د خپل
لري؟لومړني واکسین لھ دورې وروستھ اضافي واکسین تھ اړتیا

وړاندیز کوي CDCپھ بشپړه توګھ د واکسینو د بشپړو د ګټې د ترالسھ کولو لپاره، 
کيلھ منځني څخھ تر شدید حالتھ پورې د بدن د کمزوري دفاعي سیستم لرونچې 

د واکسینو اضافي دوره ترسره کړي mRNAورځو کې د 28کسان باید لږترلږه پھ 
وروستھ د جانسن او ورځې 28واکسین د دوھمې دورې وروستھ یا فایزر یا موډرنا

رت د نووا واکس واکسین د ترالسھ کولو پھ صو.لومړۍ دوره ترسره کړيجانسن
.کې د اضافي دورې د ترسره کولو سپارښتنھ نھ کیږي

میاشتو څخھ تر 6پھ دې سپارښتنھ کې ھغھ ماشومان ھم شامل دي چې عمرونھ یې لھ 
ې کلونو پورې وي چې د موډرنا لومړنۍ دوره یې ترالسھ کړي وي او ھغھ کسان چ4

ینو کلن وي او ھغھ کسان چې د فایزر، موډرنا یا جانسن او جانسن واکس5عمرونھ یې 
:لومړنۍ دوره یې بشپړه کړي وي څوک چې

يد تومورونو یا د وینې سرطان لپاره د سرطان د فعالھ درملنې پھ درشل کې و•

یھ کولو د بدن د غړو نښلول پکې ترسره شوي وي او د بدن د دفاعي سیستم د تقو•
لپاره درمل کاروي

دن د کلونو کې د اساسي حجراتو اخېستل یې ترالسھ کړي وي یا د ب2پھ تیرو •
دفاعي سیستم د تقویھ کولو لپاره درمل کاروي

ډي لکھ د(منځنی یا د شدیدې کچې د بدن د دفاعي سیستم لومړنۍ کمزورتیا •
ولري) الډریچ سندروم-جورج سندروم، ویسکوټ

ال اعالجھ ناروغي ولريHIVپرمختللې یا د •

انھ وي د لوړو دورو کورټیکوسټرایډونو یا نورو درملو سره یې فعالھ درملنھ رو•
چې کولی ستاسو د بدن د دفاعي سیستم غبرګون پیاوړی کړي

ایي حالت ھرڅوک باید د خپل روغتیایي پاملرنې لھ چمتو کوونکي سره د خپل روغتی
پھ اړه خبرې وکړي، چې ایا د واکسین د اضافي دورې ترسره کول د دوی لپاره

.مناسب دي او کھ نھ

اړونده واکسین څنګھ دومره ژر جوړ شول؟
المل کیږي ) SARS-CoV-2(19-پھ داسې حال کې چې ھغھ ویروس چې د کووٻډ

وھان لھ پھ دسمبر میاشت کې کشف شوی ؤ، پھ ټولھ نړۍ کې ساینس پ2019یواځې د 
ار کال راھیسې لھ دې سره د ورتھ ویروسونو لپاره پھ واکسینونو باندې ک2007

.واکسینونو پراختیا وګورئ19-د کووٻډپھ دې اړه د نورو معلوماتو لپاره، .کوي

ړم چې د ایا زه کولی شم یو داسې تقویتي واکسین ترسره ک
ر پر وړاندې زما لھ لومړني واکسین سره توپی19-کووٻډ

ولري؟
و تھ ترجیح ځینې کسان ښایي د ھغھ واکسین ډول تقویتي واکسین ترسره کول

نور ھغھ یې بیا .ورکړي لھ کوم ډول چې دوی واکسین ترسره کړی وي
ډول کېدای شي دا غوره وګڼي چې د خپل اصلي واکسین لھ ډول څخھ یو بل

.تقویتي واکسین ترسره کړي

ر لھ جانبي اغیزې د خط) خو جدي(د جانسن او جانسن واکسین د ډٻرې کمې 
ن چې ھغھ کسان چې د جانس او جانسن واکسیسپارښتنھ کوي CDCاملھ، 

د تقویتي واکسین ) فایزر یا موډرنا(mRNAیې ترالسھ کړي وي باید د 
.دوره ترسره کړي

کھ ګڼل کیږم" بشپړ واکسین شوی"ایا زه سره لھ دې ھم 
چیرې زه د تقویتي دورې واکسین ترسره نھ کړم؟

اوسمھال ھر څوک ال ھم د دوه دورو پھ لړۍ کې لکھ فایزر، موډرنا، یا .ھو
نووا واکس واکسینونو د دوی د دوھمې دورې څخھ دوه اوونۍ وروستھ، یا د

نۍ یواځینۍ دورې لکھ جانسن او جانسن واکسین لھ ترسره کولو دوه اوو
پھ ھرحال، پھ بشپړ ډول .وروستھ، پھ بشپړ ډول واکسین شوي ګڼل کیږي

لھ املھ د جدي 19-د تقویتي واکسین ترسره کول د کووٻډاوواکسین کېدل 
نې او د ناروغھ کېدو، پھ روغتون کې د بستر کیدو او مړینې څخھ د ځان سات

.ویروس د خپریدو د کمولو لپاره غوره الره ده

واکسین19-چیرتھ کولی شم چې د کووٻډ
یا تقویتي واکسین ترسره کړم؟

و لپاره واکسین یا د وړیا تقویتي واکسین د دورې د ترسره کول19-د کووٻډ
د االمیدا سیمې د ټولنې اړوند د واکسینونو د.ګڼ شمېر ځایونھ شتون لري

د لیدنې د وخت ترسره کولو لھ کلینیکونو څخھ ھیڅ یو یې پېژندپاڼې، بیمې یا
.اخېستو تھ اړتیا نھ لري

ېست پل ځای تھ نږدې د واکسین د ترسره کولو د ځایونو پھ اړه د ټولیز ل
پاڼې لھ برخې یا لھ دې وٻبد االمیدا پھ سیمھ کې د واکسینو شتون لپاره، 

.https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE:لیدنھ وکړئ

مېرې تھ د وړیا واکسین لپاره د مھالویش پھ ټاکلو کې د مرستې لپاره، دغې ش
.2101-268-510:زنګ ووھئ

واکسینونھ خوندي 19واکسین خوندي او اغیزمن دي 19-د کووٻډ
او اغیزمن دي Ver: 3/09/22

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/distributing/steps-ensure-safety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/janssen.html
https://covid-19.acgov.org/vaccines.page?#availability
https://linktr.ee/AlamedaCountyOHE
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