
سب  ۔ ہے ہوا   ںی نہ تک ایسا   ی صد  ک یا با ی تقر اورہے    ئیہو بی ڈو  ںی مرض م  یوبائ کے  19۔ ڈ یکوو دنیا  

  خاص طور پر کچھ  اور انسانوں کے لئے مہلک ہے  ی ماریب   ہیکہ واقف ہیں   اس بات سے بخوبی

۔ ںیخطرہ بن سکتے ہ   اس کا آسانی سے  وج  کے لیے زیادہ مہلک ہے طبقات   

  ںی ہ  ی گئ ی ک ار یت  ن یکسی محفوظ و  ی تجربات کے بعد  بہت س   جانے والے رضاکاروں پر کئے  روں ہزا 

۔ ںیتھ   یملت میں  بچپن ں یہم  یسا کی ج  

کا  کرونا و نا صرف  ج  ں ی ہ  بنانے میں کامیاب ہوئے  نی کس یو  یس یا ک یاہمارے لیے  سائنسدان  آخرکار

بہت کارآمد  بھی   ں ی شدت کو دور کرنے م ی اسے روکنے اور اس کے عالمات ک بلکہ  ہے ی مقابلہ کرت

ہے۔   ئیثابت ہو  

معاملہ اس وقت  یہ  کن یل ہے  ں ی نہ  ر یاثرات کے بغ یممکنہ ضمن ن یکس یو  ای  بھی دوائی  ی ، کوئ نا،ی قی

کے کردار کا   ن یکس یاس و  کے لئے ے جانوں کو بچان یبہت س  ں ی تا ہے جب ہمجا ہو تھوڑا پیچیدہ 

 احساس ہوجاتا ہے۔ 

وبائی    اپنے پیاروں کو ان اب یہ آپکی ذمہ داری ہے۔ میں آپکو کچھ منٹ کا وقفہ دیتا ہوں تاکہ آپ 

  ہیں اور محفوظ جب تک آپ   صحت کے لیے ایک اہم تبدیلی کر سکیں۔  امراض سے بچانے اور انکی

  کے آپ کا ڈاکٹر اور آپ  درکا ر ہیں تو  الت یتفص   قسم کی یبھ  ی کس ں یکے بارے م نی کسیو  کو آپ 

۔ ںیہ  ار یکے لئے ت  نےید  ات جواب مذہبی پیشوا آپ کے سواالت کےاعتماد پر  

ویکسین محفوظ ہے اور اس وجہ سے اس کی پیداوار اور دستیابی میں اضافہ  

 ہوا ہے 

کو نوںیکس یوکرونا   ہے تاکہ  ایکام ک  ی ہ  جلد  مرض کے آغاز کے بعد سے ی حکومت نے وبائ یکیامر  

  میں تیزی کہ رفتارے ، اور کچھ لوگوں کو خدشہ ہے ٹائم الئن بے مثال ہ  ز یت  ہ یجاسکے۔  ا یک  اب یدست

ہے اور   ی جات ی د  حی ج تر  نی ۔ تاہم حفاظت کو اولہے  کا سبب بن سکتی یقربان  ی حفاظت ک ی ک ن یکس یو

ہے۔    جا رہی ہئ ی نگہداشت ک  یانتہائ ینے حفاظت ک نوں یکس یو  ڈ یکوو   



  کردہ  زیاور تجو  تمام منظور شدہ الحال  یف  عہیکے ذراے( یڈ  ف ی)ا شن یڈمنسٹر یڈرگ ا نڈ یفوڈ ا

ٹرائلز سے حفاظت کے تمام اعداد و شمار کا جائزہ   کل ینی ہے جو کل ا یگ ا یکا بغور جائزہ ل کسنوںیو

۔ ںیہ  کیا کے متوقع فوائد ممکنہ خطرات  شن ین یکسی جاسکے کہ و  ایمعلوم ک یہ تاکہ   ے دار ہ مہذ  کا  نے یل  

اثرات  ی کے ضمن ن یکسیعام طور پر و  

ہے۔ تی نظام کو مضبوط کررہا عمداف کہ جسم ں ی عالمت ہ  یاثرات معمول ک  ی ضمن  

اور   (یتھ  ی گئ یجہاں شاٹ د ) ں ہی   سوجن سرخ نشان اور بازو پر  اثرات درد ، ے عام ک شن ین یکس یو

وغیرہ   ی ، بخار اور متل گنال ی درد ، سرد  ں یتھکاوٹ ، سر درد ، پٹھوں م  ں یحصوں م  ی جسم کے باق

۔ ںی ہ  پریہ عالمات ظاہر نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں یںہ  شامل   

کی  اثرات  پہلے شاٹ  یضمن خوراک کے   یدوسرکچھ ویکسین کی دو خوراکیں درکار ہوتی ہیں اور 

۔ ںی ہوسکتے ہ د یشد  ادہیسے ز  عالمات   

  ں ی انھ کن ی، ل ں ی کو متاثر کرسکتے ہ ت یصالح  ی کرنے ک اںیسرگرم  یروزانہ ک  یاثرات آپ ک  ی ضمن ہی

  ان عالمات کی کو  ضوں ی مراگر یہ عالمات دور نہیں ہوتی ہیں تو  دور ہونا چاہئے۔   ں یدن م  یکچھ ہ 

چاہئے۔ ی بھال کرن  کھید  ی طب  

کرویڈ کا شکار نہیں کرتی   کو ی کس ن یکس یو  کنیہے ، ل  یاثرات کا سبب بن سکت  ی ضمن  نی کس یواگرچہ 

 ہے۔ 

ت کا استعال  ای دوکے لیے ااثرات کو روکنے  ی ضمن  مقنہ ے مک  نی کسیو ویکسین لگوانے سے پہلے 

وغیرہ۔  ن ی ٹامنفیس یا ا ی،   نی ، اسپر  ن ی وپروفی کہ آئ سای۔ ج کرنا چاہیئے  

وں؟ی ضرورت ہے اور ک  یخوراکوں ک یکتن  

  کی ۔ اںی کے لئے دو شاٹس درکار ہ  ن یکس یو  19  ڈ یاور موڈرنا کوو ن یکس یو  19  ڈ یکوو  کی وٹیفائزر بائ 

  ک یا نز کا ین یکس یومختلف برانڈز کی   جانا چاہئے۔  ایاستعمال ک  دونوں شاٹس  نی کسیو کی   برانڈ   یہ

کیا جا سکتا ہے۔   ں یدوسرے کے ساتھ تبادلہ نہ   

 



   ضرورت ہے۔   یشاٹ ک  ک یصرف ا ں یم  نی کس یوکی  ۱۹کی کوویڈ۔ نزجانس   نڈ یجانسن ا 

جاتا ہے اور دونوں   ای د  وقفے کے بعد ہفتوں کے   ی شاٹس کو کئ ،ضرورت ہو تو  ی دو شاٹس ک اگر

نظام کو    ی۔ پہال شاٹ مدافعتیںہ  تےتحفظ فراہم کر  ن یکے خالف بہتر  ۱۹کوویڈ۔ شاٹس عام طور پر 

کو   دعمل ر یہے ، اور دوسرا شاٹ مدافعت ی مدد ملت ں یہے ، جس سے وائرس کو پہچاننے م  تا یفروغ د 

ہے۔ تا ی د  ت یتقو   

 کونسی ویکسین لگوانی چاہیئے؟ 

جن کی سفارش بھی کی   ویکسینز دستیاب ہیں  منظورشدہ  سے بچاؤ کی کافی ساری ۱۹کیونکہ کوویڈ۔

سی ڈی  مریض اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ انکو کون سی ویکسین کا انتخاب کرنا چاہیئے۔  تو   جاتی ہے

یکسین کا استعمال  کوبا آسانی دستیاب و آپ  ی بھی ویکسین کو دوسری پر فوقیت نہیں دیتا اور سی کس

کو کسی خاص برانڈ کا انتظار نہیں کرنا چاہیئے۔ کرنا چاہیئے۔ آپ   

 ویکسین اور حمل 

ے دوران ویکسین لگوا سکتی ہیں۔ آپ حمل ک  

ایسا ممکن ہے کہ آپ ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے معالج کی رائے لینا چاہیئں کہ آپ کو ویکسین  

۔ اگرچہ کہ ویکسین لگوانے سے پہلے اس کی ضرورت نہیں ہے، تاہم یہ بات  لگوانی چاہیئے یا نہیں

 چیت آپ کے مفید ہے۔ 

 ویکسین کے لیے رقم کی ادائیگی

امریکہ میں وفاقی حکومت امیگریشن اور ہیلتھ انشورنس کی پالیسی سے باالتر ہوکر تمام شہریوں کو  

 مفت ویکسین فراہم کر رہی ہے۔  

  

 


