حقیقتونه

د COVID-19
و ی ن
اکس�

د COVID-19واکسین وړیا دي.

پرته له دې چې بیمه لرئ او که نه او یا دا چې ستاسو د کډوالۍ حالت په پام کې ونیول شي کولی شئ اړونده واکسین ت رالسه کړئ.

د COVID-19واکسین خوندي دي.

دا د کوم بل ورته خوندیتوب لرونکي واکسین له ټولو پ ړاوونو څخه تیر شوی دی.

د COVID-19واکسین حتم ا ً ګټه رسوي.

د  19-COVIDواکسین واکسین څخه د خلکو په ساتنه کې خورا ګټور دي .که تاسو د واکسین له ترسره کولو وروسته پهد 19-COVID
واکسین اخته شئ ،واکسین به له تاسو سره مرسته وکړي چې تاسو د ډیر ناروغ کیدو یا روغتون ته د تګ څخه ساتنه وکړي.

دا دوه اوونۍ وخت نیسي چې ستاسو د دوه دوره يي واکسین د لړۍ په دوهمه دوره کې یا د یواځینۍ دورې په لومړۍ دوره کې د
 19-COVIDواکسین خوندیتوب رامنځته کړي .که تاسو دوه اوونۍ وروسته له هغه چې تاسد  19-COVIDواکسین لومړنۍ
لړۍ ترسره کړي وي نو تاسو په بشپړ ډول واکسین شوي ګڼل کیږئ .تاسو د واکسینو د ترسره کېدو په اړه تازه ګڼل کېږئ کله چېد
 19-COVIDواکسین واکسینو په ګډون ،د اړونده واکسین ټولې هغه دورې ت رالسه کړي وي چې تاسو یې وړ یاست .هغه څوک چې
تاسو ته واکسین درکوي کولی شي تاسو ته ووايي چې تاسو د تقویتي واکسینو په ګډون ،واکسین څو دورو ته اړتیا لرئ چې کله یې
باید ت رالسه کړئ .دا مهمه ده چې د واکسینو هغه دورې ت رالسه کړئ چې تاسو یې د غوره خوندیتوب لپاره ورته اړتیا لرئ.

 2-دوره يي واکسین (فایزر یا موډرنا)

 1-دوره يي واکسين (جانسن او جانسن)

* هغه کسان چې ځینې هغه روغتیايي ستونزې لري چې د بدن دفاعي سیستم کمزوری
کوي باید د خپل واکسین د لومړنۍ دورې د برخې په توګه اضافي واکسین ترالسه
کړي ،او د دوی د تقویتي واکسین موده به هم له معمول سره توپیر ولري .په اړه یې
.خپل د روغتیايي خدماتو له چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ

* هغه کسان چې ځینې هغه روغتیايي ستونزې لري چې د بدن دفاعي سیستم کمزوری
کوي باید د خپل واکسین د لومړنۍ دورې د برخې په توګه اضافي واکسین ترالسه
کړي ،او د دوی د تقویتي واکسین موده به هم له معمول سره توپیر ولري .په اړه یې
.خپل د روغتیايي خدماتو له چمتو کوونکي سره خبرې وکړئ

د کووېډ د COVID-19واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره له ( )www.health.mn.gov/diseases/coronavirus/vaccine/basics.htmlپاڼې لیدنه وکړئ
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