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ختصر اور جامع رہنمام  
لگوا سکتا ہوں؟ یکسینو  COVID-19 یں م یاک  

 2021ستمبر   7

 3 اہم بات یں

 

  ۔یںکے لئے موزوں ومناسب ہ  یکسینیشنوCOVID-19سے اکثر  یںہم م •

• COVID-19ہونے کا امکان   یرپز یراور وائرس کے تغ یں،حفاظت کر  ی اور دوسروں ک یاپن  یں،ویكسین حاصل كر

 ۔یںکم کر

  یکشنانف COVID-19 اضافہ کے ساتھ یںشرح م ی موت کافراد کو  مبتال یںم یماریوںب  یدائم یاافراد  یدہعمر رس •

 ہے۔  ہونے کا خطرہ

  یحوصلہ افزائ  یںانہ  یلئےک یکسینیشنوCOVID-19 یلئے جب تک کہ مخالف عالمت نہ ہوں، محفوظ رہنے ک ،لہذا •

 جائے۔  یک

 ۔ یںہ یںاہم بات   3 یںحاصل کرنے کے بارے م یکسینیشن، وعام طور پر  •

 
ی الرجک ہسٹر  

 
وقت   ینکا بہتر یکسینیشن و  

 
حالت  یطب  

 یںسے محتاط رہ  شرائط 2 یںم یلذ
  ( گھنٹے کے اندر  1فوری طور پر  ) ی  الرج  شدید

  یکسین سے پہلے کی و COVID-19 ل رد عم کا

زیادہ  ایک    یا  سے  گوانےل سے  کی  کالس 
 کی وجہ سے  ادویات

 کاالرج عم   ی  کی  COVID-19 لرد  پہلے  سے 

  محدود نہ  سے  جو خود    لگوانے سے  یکسینو
 یا زبانی اینٹی الرجی ادویات سے حل نہ  ہو  تاہو
 ہو

 آپ کو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہئے ہو ا

،  ہو یابگر وہ صحت ا
پہلے   یماریب  یا  افاقہ ہو

ہو، تو آگے   یںسے قابو م
   یںبڑھ

  ، مستحکم ہے اگر
یں تو آگے بڑھ  

 

 .چاہئےلگانے  یکےٹ  یحفاظت تحفظ کے آپ کو   ،تو مبتال ہوں یںمرض م یکے تحت دائم مستقل کنٹرولاگر آپ کو  •
 ۔یںہونے کا خطرہ ہ  یماریب  یدسے شد COVID-19 آپ کو یونکہک

اور   یئےچاہ   ی، آپ کو پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کرن ہے تو یںنہ  یقین یںحالت کے بارے م  یااگر آپ کو کنٹرول  •

 کرنا چاہئے۔ ینکا تع وقت  ینبہتر یلئےک یکسینیشنو

  یںنہ لگائ  یکہتو ٹ  یںہ  مخالف عالمت  یل اگر آپ کے پاس مندرجہ ذ •

• Comirnaty یخوراکوں سے الرج ی پچھل یکے جزو ک یکسیناس و یا Comirnaty   

 یکسین   و

• CoronaVac ی الرجک ہسٹر سے یکسینوںفعال و  یرغ یگر د یا 

 الرجک رد عمل  یدشد  ہپر پچھل یکسینو •
 حاالت  یاعصاب  یدشد •
• CoronaVac  رد عمل   یمنف ی نظام پر کوئ  یکے بعد اعصاب  یکسینیشنو 

 یماریاںب  یدائم یدبے قابو شد •
 ینخوات   یحاملہ اور دودھ پالنے وال •

CoronaVac  

 یکسین و
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    دائمی  بیماریوں کی  مثالیں   

،   مستحکم ہے اگر  
چاہئے یلگان  یکسینو  

 یشر بلڈ پر  یہائ 
 یابیطس ذ 
 یماری ب  یجگر ک  یدائم 
 یماریاں ب  یمونآٹوم یا گٹھ 

یےچاہ   یلگوان  یکسینافاقے والوں کو و  
کرنا چاہئے۔  یال فعال عالج کرنے والوں کو وقت پر ڈاکٹر سے تبادلہ خ  

 ینسر ک 

چاہئے۔ یلگان  یکسینو  
۔ یںوقت کے لئے ڈاکٹر سے بات کر ینبہتر  

 یض مر ی مدافعت 

چاہئے۔ یلگان  یکسینو  
جن کو   یا یںسوائے ان لوگوں کے جو ٹرانسپالنٹ وصول کرتے ہ 

ہے۔ یخوراک ملت  یادہ ز یک یونوسوپریشنام  

 وصول    اعضا ٹرانسپالنٹ
 کنندگان 

۔یںلگاسکتے ہ  سینیکو  
۔یں رکھ یںمنٹ تک براہ راست بنائ  5کے مقام پرکم سے کم  یکشنانج  

 پر  یکاگولیٹس انت ی زبان 

یں۔ماہ تک انتظار کر 6سے   3حاصل کرنے کے لئے  یکسینیشنو  

 حالت مستحکم ہونے کے بعد۔
 یاانفکشن  یوکارڈیل ما  ید شد  

 فالج  ید شد

 

 گے۔  یںرکھ ی جار  یدوائ  یاپن والے افراد  ینےل یشنن  یکسیو •

 

 اشخاص کے لئے  یدہ عمر رس 

تحفظات    یذات   یاپن   یںانہ  -ہے     خدشہ اور موت کا    یچیدگیپ   یادہزسے    یماری ب  COVID-19  یںجن م  افراد  یدہعمر رس •

 ۔ چاہئے ینالگوا ل یکہممکن ہو ٹ  ی جلد  یجتن کے لئے 

وہ بال خوف    یںموصول ہو چکے ہ   یکسینو  انفلوئنزاپہلے    یںشخص جنہ   یدہعمر رس  یبھ  یہے کہ کوئ   یزکا تجو  ینماہر •

 لگوا سکتے۔ یکسینو COVID-19وخطر 

 کے ساتھ  جانچہ جائے۔   یاطاحت   یںممکن ہے کہ فائدہ کو خطرات کے مقابلے م  ،اشخاص کے لئے  یدہکمزور عمر رس •

 

19 -COVIDیںمعلومات کے لئے، مالحظہ کر ینسے متعلق تازہ تر یکسینو : www.covidvaccine.gov.hk 

 

http://www.covidvaccine.gov.hk/

