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 افراد کے لئےہو چکے  متاثر سے انفیکشن COVID-19ماضی میں 

 COVID-19 حقائق نامہ پر ٹیکہ کاری 

 )تازہ ترین معلومات کے لیے براہ کرم ویب سائٹ مالحظہ کریں:

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq) 

 

ویکسین  COVID-19ہوں۔ مجھے کس قسم کی  ہو چکا انفیکشن سے صحت یاب COVID-19اور نہیں لگی ہے میں ویکسین  .1

 حاصل کرنی چاہیے اور خوراک کا شیڈول کیا ہے؟

سفارش  کی تازہ ترین اتفاق رائے کی عبوری ( کے ساتھ شامل مشترکہ سائنسی کمیٹیوںEAP-JSCمشاورتی پینل )چیف ایگزیکٹو کے ماہر 

ویکسینیشن کے  نہیں لگوائی ہے ان کے لئےویکسین  صحت یاب ہونے والے ایسے افراد کے لیے جنہوں نے کے مطابق انفیکشن سے

کمزور قوت مدافعت والے افراد کے مخصوص گروپ  عمر گروپ، چاہے کسی کا تعلق انتظامات میں درج ذیل عوامل کو مدنظر رکھا جاتا ہے:

کی ویکسین حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا  کس کمپنی کی COVID-19چاہے کوئی رہائشی نگہداشت کے گھروں میں رہتا ہو اور  سے ہو،

" یا درج 1براہ کرم متعلقہ تفصیل کے لیے "شکل  ےمطلوبہ خوراکوں کی تعداد اور متعلقہ وقفوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لی ہو۔

 vered_ENG.pdfhttps://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recoذیل ویب سائٹ مالحظہ کریں: 

 

انفیکشن ہوا۔ کیا مجھے دوبارہ ویکسین  COVID-19دنوں سے زیادہ عرصہ بعد  14کے  لگوانے ویکسین COVID-19مجھے  .2

 لینے کی ضرورت ہے اور خوراک کا شیڈول کیا ہے؟

" یا درج ذیل 2براہ کرم متعلقہ تفصیل کے لیے "شکل  ےمطلوبہ خوراکوں کی تعداد اور متعلقہ وقفوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لی

COVID-ویکسینیشن کا ریکارڈ  - https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdfویب سائٹ مالحظہ کریں: 

 کو ظاہر کرے گا۔ خوراکوں والی ویکسین کی لگنےیں انفیکشن سے پہلے اور بعد م 19

 

انفیکشن ہوا۔ کیا مجھے دوبارہ  COVID-19دن سے بھی کم عرصہ بعد  14بعد کے  لگوانے کی ویکسین COVID-19مجھے  .3

 ویکسین لینے کی ضرورت ہے اور خوراک کا شیڈول کیا ہے؟

کی ضرورت کم لینے انفیکشن سے صحت یاب ہوئے ہیں انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں ایک خوراک  COVID-19وہ افراد جو  طور پر عام

-COVIDویکسین کی تاثیر کو زیادہ سے زیادہ کرنے اور ویکسینیشن کے بعد مدافعتی ردعمل کو بڑھانے کے لیے خوراک اور ہوتی ہے۔ 

انفیکشن ہو گیا اور ویکسین حاصل کرنے کے  COVID-19اگر کسی فرد کو  کا وقفہ درکار ہے۔دن  14انفیکشن کے درمیان کم از کم  19

ویکسین کی ایک خوراک کم نہیں  COVID-19کے باوجود ہونے  انفیکشن اسےا تو پہلی بار اس کا ٹیسٹ مثبت آی دنوں کے اندر 14بعد 

 کو ظاہر کرے گا۔ وںوالی ویکسین کی خوراک لگنےانفیکشن سے پہلے اور بعد میں  COVID-19۔ ویکسینیشن کا ریکارڈ اب بھی لینا چاہیے

 14ویکسین کی پہلی خوراک کے بعد  COVID-19 بالغ افراد جو سال کے 49سے  18 مدافعتی صالحیت رکھنے والے کے طور پر مثال

اور اگلی خوراک بعد ویکسین کی  دن کے 30 کم سے کم انہیں صحت یاب ہونے کے ہیں ہوئےسے متاثر  COVID-19 “دنوں کے اندر”

میں  طرح( یشدہ افراد ک یکسینو یرغ یعنی) " 1کرنے کے لیے "شکل  حاصل دن بعد 90اگلی خوراک کے کم سے کم “دوسری خوراک”

. یہ دو خوراکیں ویکسینیشن ریکارڈ میں بالترتیب دوسری اور تیسری خوراک کے طور پر دکھائی گئے انتظامات پر عمل کرنا چاہیے دیے

خطرے اور فائدے پر غور  یتو وہ انفراد, ^یںہ یاتضرور یذات یان ک یاخطرہ ہے*  یادہکا زالحق ہونے  COVID-19 یںاگر انہ جائیں گی۔

کرنے کا انتخاب کر سکتے  حاصل خوراک یاضاف یک یکسینو COVID-19بعد  دن 180کے کم از کم  پچھلی خوراک لینےکرنے کے بعد 

 ۔یجائے گ یکے طور پر دکھائ اکخور یچوتھ یںم یکارڈر یکسینیشنخوراک و یہ۔ یںہ

ویکسین کی دوسری خوراک کے بعد  COVID-19بالغ افراد جو  سال کے 49سے  18 مدافعتی صالحیت رکھنے والےمثال جیسے  دوسری

لینے کے لیے  ایک اور خوراکبعد  دن 90کم سے کم  صحت یاب ہونے کےانہیں ہیں، ہوئےسے متاثر  COVID-19 دنوں کے اندر 14

والے افراد کی طرح(۔ یہ خوراک ویکسینیشن ریکارڈ حاصل کرنے " میں دیے گئے انتظامات پر عمل کرنا چاہیے )یعنی ایک خوراک 2"شکل 

 ^یںہ یاتضرور یذات یان ک یاخطرہ ہے*  یادہکا زالحق ہونے  COVID-19 یںاگر انہ میں تیسری خوراک کے طور پر دکھائی جائے گی۔

 یاضاف یک یکسینو COVID-19بعد  دن 180کے کم از کم  پچھلی خوراک لینےخطرے اور فائدے پر غور کرنے کے بعد  یتو وہ انفراد

 ۔یجائے گ یکے طور پر دکھائ اکخور یچوتھ یںم یکارڈر یکسینیشنخوراک و یہ۔ یںکرنے کا انتخاب کر سکتے ہ حاصل خوراک

 دنوں کے اندر 14بعد ویکسین کی تیسری خوراک کے  COVID-19بالغ افراد جو  سال کے 49سے  18 مدافعتی صالحیت رکھنے والے

COVID-19  یںاگر انہ ہے۔ کی جاتی نہیںہیں انہیں صحت یاب ہونے کے بعد اضافی خوراک لینے کی  ہوئےسے متاثر COVID-19  الحق

کے کم  یاب ہونےخطرے اور فائدے پر غور کرنے کے بعد صحت  یتو وہ انفراد ^یںہ یاتضرور یذات یان ک یاخطرہ ہے*  یادہکا زہونے 

 یںم یکارڈر یکسینیشنخوراک و یہ۔ یںکرنے کا انتخاب کر سکتے ہ حاصل خوراک یاضاف یک یکسینو COVID-19بعد  دن 180از کم 

 ۔یجائے گ یکے طور پر دکھائ اکخور یچوتھ

 

 *COVID-19  یںشامل ہ یںخطرے م یادہکے ز ہونےالحق: 

نگہداشت  یرہائش یےمعذور افراد کے ل یانگہداشت کے گھر  یرہائش یے، بزرگوں کے لکرنے والے کارکنبھال  یکھدے کاموں کی صحت ک -

 کے گھر؛

 

سرحد پار نقل و حمل فراہم کرنے والے  یں؛ہ یتےحصہ ل یں)وہ اہلکار جو انسداد وبا سے متعلق کام م کارکن وجہ سے یک کاموںورانہ  یشہپ -

  ہے ہخطر  ا زیادہک منتقل ہونےاور  کے الحق ہونے COVID-19 انہیں (یںکنٹرول پوائنٹس اور بندرگاہوں پر کام کرتے ہ یااہلکار 

 

 کرنا۔ یضرورت پور یک یرہملک سفر وغ یرونب یاحاصل کرنا  یمملک تعل یرونب یسے: جیاتضرور ی^ ذات

  

 الئن ورژن آن

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_2_ENG.pdf۔
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انفیکشن سے صحت یاب ہو چکا ہوں۔ مجھے  COVID-19میں ایک ایسا شخص ہوں جس میں مدافعتی صالحیت کمزور ہے اور میں  .4

COVID-19 ویکسین کی کتنی خوراکیں ملنی چاہئے اور خوراک کا شیڈول کیا ہے؟ 

" یا درج ذیل 3رم متعلقہ تفصیل کے لیے "شکل مطلوبہ خوراکوں کی تعداد اور متعلقہ وقفوں کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لیے براہ ک

 COVID-19ویکسینیشن کا ریکارڈ  ۔ https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdfویب سائٹ مالحظہ کریں: 

 والی ویکسین کی خوراک کو ظاہر کرے گا۔ لگنےانفیکشن سے پہلے اور بعد میں 

 

ویکسین کہاں سے حاصل کرنی چاہیے؟ کیا  COVID-19ا ہوں۔ مجھے اپنی چک انفیکشن سے صحت یاب ہو COVID-19میں  .5

 ت کا کوئی دستاویزی ثبوت النے کی ضرورت ہے؟ کیا مجھے آن الئن بکنگ کرنے کی ضرورت ہے؟الیابی کی حصحت مجھے اپنی 

کرتا ہے۔ اگر  اپائنٹمنٹ کا انتظام یکسین کے لئےآن الئن بکنگ سسٹم غیر متاثرہ افراد کے لیے تجویز کردہ وقفہ کے مطابق و الحال فی

COVID-19 اپائنٹمنٹ بک نہیں کر  کے لئے سے صحت یاب ہونے والے افراد آن الئن بکنگ سسٹم میں تجویز کردہ وقفہ پر اپنی ویکسینیشن

 میں براہ راست جا سکتے ہیں۔ ینٹرویکسینیشن کے لیے کسی بھی کمیونٹی ویکسینیشن ستو وہ  یںسکتے ہ

براہ کرم ویب سائٹ مالحظہ کریں:  ےویکسینیشن کے مقامات کی تفصیالت کے لی

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme ۔ 

 ماضی میں ںاس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد آپ کی صورت حال کو سمجھتے ہی

COVID-19 پر موجود صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد  مقامافراد کو تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ  سے شکار ہو چکے انفیکشن

یا محکمہ  حکومتمعاون دستاویزات جیسے کہ ڈسچارج لیٹر،  ۔ عام طور پرعلقہ دستاویزی ثبوت لے کر آئیںکے ذریعے تشخیص کے لیے مت

یا گیا نیوکلک ایسڈ ٹیسٹ کے مثبت نتائج کے ذریعہ جاری ک ( کے لیبارٹری ریکگنیشن اسکیم کے تحت تسلیم شدہ نجی لیبارٹریوںDHصحت )

کے مثبت ٹیسٹ کیے گئے افراد کے  COVID-19ینٹیجن ٹیسٹ کا استعمال کرتے ہوئے "ریپڈ ا DHالیکٹرانک/کاغذی ریکارڈ، /SMSکے 

مثبت ٹیسٹ کیے گئے  COVID-19آرڈر/  عالحدگی کاطرف سے جاری کردہ  DHالیکٹرانک ریکارڈ، /SMSلیے ڈیکلریشن سسٹم" پر 

 ان افراد، جو اقراروغیرہ پر مکمل  کارڈری یابی کےصحت سپتال اتھارٹی کی طرف سے جاری کردہ دیگر ا اور حکومت یا افراد کا ریکارڈ

کے ساتھ(  کی شناخت کی تفصیالت افراد )انگریزی/چینی میں، کرتا ہے کی نشاندہیانفیکشن سے شکار ہونے  COVID-19 ماضی میں کی

یکارڈ کے طور پر کام نہیں کر ر صحت یابی مقبول نتیجہ ظاہر کرنے والی تصویر ایک مثبت اینٹیجن ٹیسٹ کا قابل قبول ہوگا۔ صرف ریپڈ

کے لیے مثبت جانچے گئے افراد  COVID-19کو "ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ کے ذریعے DH سکتی۔ متعلقہ شخص کو ٹیسٹ کے نتائج کی اطالع 

ایسڈ افراد مقامی ادارے کی طرف سے جاری کردہ نیوکلک  میں متاثر ہوئے کے لیے ڈیکلریشن سسٹم" کے ذریعے بتانی چاہیے۔ بیرون ملک

 نتیجہ، یا ثبوت کے طور پر دیگر سرکاری خط یا ای میل اطالع فراہم کر سکتے ہیں۔ مثبت ٹیسٹ کا

 

سپتال میں ا اور کبھی بھی ہے مثبت آیا کے ذریعہ نتیجہا ہوں، ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ چک انفیکشن سے صحت یاب ہو COVID-19میں  .6

 داخل نہیں ہوا۔ میری صحت یابی کی تاریخ کس دن ہے؟

 دن بعد ہونی چاہیے۔ 14صحت یابی کی تاریخ پہلی دستاویزی مثبت جانچ کی تاریخ کے 

 

 ہوں۔ میں "ویکسین پاس" کی ضروریات کو کیسے پورا کر سکتا ہوں؟ ہو چکا انفیکشن سے صحت یاب COVID-19میں  .7

 pass.html-https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine"ویکسین پاس" کی تفصیالت کے لیے براہ کرم ویب سائٹ مالحظہ کریں: 

 

 انفیکشن تھا۔ کیا مجھے ویکسین لینا چاہئے؟ COVID-19مجھے یقین نہیں ہے کہ مجھے پہلے  .8

انفیکشن تھا تو آپ کو ویکسین اس طرح حاصل کرنی چاہیے جیسے آپ کو  COVID-19اگر آپ کو یقین نہیں ہے کہ آیا آپ کو پہلے 

-COVIDانفیکشن والے ہیں۔  COVID-19کی ویکسین ان لوگوں کے لئے محفوظ ہے جو پہلے سے  COVID-19انفیکشن نہیں ہوا ہے۔ 

 ارش کی جاتی ہے۔اسکریننگ کی نہ تو ضرورت ہے اور نہ ہی سف COVID-19ویکسین کے انتظام سے پہلے پہلے سے  19

 

 کی ویکسین کم وقفے پر حاصل کر سکتا ہوں؟ COVID-19اگر میرے پاس ذاتی وجوہات ہیں )مثالً بیرون ملک سفر(، کیا میں  .9

ویکسین کی اگلی خوراک وصول کر سکتے ہیں )مثالً بیرون ملک تعلیم  COVID-19صحت یاب ہونے والے افراد ذاتی وجوہات کی بنا پر 

کورونا وائرس  :ی  )استثنپردن کے وقفے  28رون ملک سفر کے لیے تقاضے پورے کرنا وغیرہ( صحت یابی کے بعد کم از کم حاصل کرنا یا بی

نہوں نے اپنے مظبوط ہے اور ات قوت مدافع ہے اور ان کیسال  49سے  18 یاب ہونے والے ایسے اشخاص جن کی عمرصحت  سے

COVID-19 دن پہلے  14سے  یکشنانفCOVID-19 180کم سے کم ہونے کے  یابوہ صحت  یں،تھ یحاصل ک یںدو خوراک یک یکسینو 

 ۔(پربناء  یوجوہات ک ی۔ ذاتیںخوراک حاصل کر سکتے ہ یاگل یک یکسینبعد و کےدنوں 

  

 کی ایک اور برانڈ کی ویکسین حاصل کر سکتا ہوں؟ COVID-19کیا میں صحت یابی کے بعد بہتر حفاظت کے لیے   .10

تو  یںیں( درکار ہخوراک) ہونے والے افراد کو انفیکشن سے پہلے ویکسین لگائی گئی ہے اور صحت یاب ہونے کے بعد مزیداگر صحت یاب 

 کے کسی دوسرے برانڈ کی ویکسین حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ COVID-19کے لیے اسی برانڈ یا بہتر حفاظت وہ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/recovered_3_ENG.pdf%20۔
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme%20۔
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/vaccine-pass.html
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 لے کے ذریعہ مکمل کیا جائےصرف صحت کی دیکھ بھال فراہم کرنے وا

To be completed by Healthcare Provider only 

 سے بھریں( طریقے)براہ کرم مناسب     

 (yyyy/mm/ddڈسچارج کی تاریخ:_____/_____/ )  

 

(Please fill in as appropriate) 

Discharge Date:  /  /  (dd/mm/yyyy) 

  

For Gum labelling 

 

 

 

 

中文 

 
 

 

 

English 

 

 
 

 

 

 

Hindi हिन्दी 
 

 
 

Nepali नेपा ली 
 

 
 

 Urduاردو 

 

 
 

Thai ไทย 

 

 

Bahasa Indonesia 

 

 

Tagalog 

 

 

Sinhala 

සිංහල භාෂාව 

 

 

Bengali 

বাাাাংলা ভাষা 
 

 

Vietnamese 

Tiếng Việt 
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 1عبارت 

 1ویکسینیشن سیریز  COVID-19صحت یاب ہو چکے افراد کے لیے 

 کیا مجھے اب بھی ویکسین ملنی چاہئے؟ ※نہیں ملیویکسین  COVID-19ہو گیا ہے اور اس سے پہلے  COVID-19مجھے 

 COVID-19  انفیکشن سے صحت یاب ہونے والے افراد جنھیں پہلےCOVID-19 ہے ان کے لیے ویکسینیشن کا  نہیں ملی ویکسین

* Sinovac* یا BioNTechوہ صحت یاب ہونے کے بعد ویکسین کی کسی بھی خوراک کے طور پر  -شیڈول نیچے ٹیبل میں ڈیا گیا ہے

 حاصل کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔:

 

 
 ہوئی تھی۔دن کے اندر حاصل  14ان لوگوں پر بھی الگو ہوتا ہے جن کو پہلی خوراک انفیکشن سے پہلے ※

Sinovac*   یا اس سے اوپر اور  ماہ 6ویکسینBioNTech  سال یا اس سے اوپر 5ویکسین 
دن بعد ہوتی ہے۔ ڈسچارج لیٹر کو  14صحت یابی پہلے دستاویزی مثبت ٹیسٹ )نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹ یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ( کی تاریخ کے #

 امات کے لیے انفیکشن یا صحت یابی کے ریکارڈ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔ویکسینیشن کے انتظام اور ویکسین پاس کے عبوری انتظ
ø  19صحت یاب ہونے والے افراد ذاتی وجوہات کی بنا پر-COVID  ویکسین کی اپنی اگلی خوراک حاصل کر سکتے ہیں )مثالً بیرون ملک

 دن کے وقفے پر 28صحت یابی کے بعد کم از کم  تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا بیرون ملک سفر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے(
( صحت یابی کے بعد ویکسین کی دوسری خوراک صحت یابی کے بعد پہلی Sinovac)یا  BioNTechسال کی عمر کے لیے  17سے  5^

رضامندی حاصل کر دن بعد ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کی اجازت ہے )مثالً بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا( اگر باخبر  150خوراک کے 

 لی جائے۔

 کی ویکسین حاصل کی ہیں ان کو اپنی ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ COVID-19جن لوگوں نے انفیکشن سے پہلے 

 کے لیے ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ RCHs( میں رہنے والے بالغوں کو RCHsرہائشی نگہداشت کے گھروں )

 عتی صالحیت رکھنے والے افراد کو اپنی ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔کمزور مداف

انفیکشن تھا یا نہیں وہ ویکسینیشن حاصل کر سکتے ہیں  COVID-19وہ لوگ جو اس بات کا یقین نہیں رکھتے ہیں کہ آیا انہیں سابقہ 

 جیسے کہ وہ متاثر نہیں ہوئے ہیں

 

 2022اگست  4ورژن کی تاریخ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کے بعد  یابی صحت خوراک 1کے بعد  بحالی

خوراک  1سے  #یکوریر

 وقفہ یانکے درم

خوراک کے  2اور  1کے بعد  بحالی

 وقفہ یاندرم

 وقفہ یانخوراک کے درم 3اور  2

 کے بعد بحالی

Comirnaty 

(BioNTech حاصل )

 *کرنے کا انتخاب کریں

 خوراک کے طور پر 1  
 øدن 30

 90سال یا اس سے زیادہ عمر:  18

 دن

 دن 150: ^سال 17سے  5عمر 

سال یا اس سے زیادہ عمر کے  50

 دن 90لوگ: 

کے لوگ جن عمر یسال ک 18-49

 ذاتییا  کو خطرہ زیادہ ہے

کرنے  کے تحت حاصلضرورت 

 ہے: ےکا انتخاب کر سکت

 دن 180

CoronaVac (Sinovac )

حاصل کرنے کا انتخاب 

 *کریں

 خوراک کے طور پر 1

سال یا اس سے زیادہ عمر کے  50

 دن 30لوگ: کم از کم 

سال کے عمر کے  49سے  ماہ 6

 دن 90لوگ: 
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   2ویکسینیشن سیریز  COVID-19صحت یاب ہو چکے افراد کے لیے 

 کیا مجھے اب بھی ویکسین ملنی چاہیے؟ ※ مل گئیکی ویکسین  COVID-19ہوا ہے اور مجھے پہلے بھی  COVID-19مجھے 

 

COVID-19  انفیکشن سے صحت یاب ہونے والے افراد جنھیں پہلےCOVID-19 ان کے لیے ویکسینیشن کا شیڈول  مل گئی ہے ویکسین

* حاصل Sinovac* یا BioNTechوہ صحت یاب ہونے کے بعد ویکسین کی کسی بھی خوراک کے طور پر  -نیچے ٹیبل میں ڈیا گیا ہے

 کرنے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔:

 1سے  #یکوریکے بعد ر یابی صحت ※یکسینیشنسے پہلے و انفیکشن

  øوقفہ یانخوراک کے درم

خوراک کے  2اور  1کے بعد  بحالی

 وقفہ یاندرم

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی ایک 

 خوراک ملی ہے۔

)(Comirnaty (BioNTech یا ) 

(CoronaVac (Sinovac) 

 دن 90سال یا اس سے اوپر:  18

 ^دن 150سال کی عمر کے افراد:  5-17

)جنہوں نے انفیکشن سے پہلے 

BioNTech  کی ایک خوراک حاصل کیا

 ہے(

دن  90سال کی عمر کے افراد:  17-ماہ  6

 Sinovac)جنہوں نے انفیکشن سے پہلے 

 کی ایک خوراک حاصل کیا ہے(

سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ:  50

 دن 90

 

کے لوگ جن کو خطرہ عمر یسال ک 18-49

 کے تحت حاصلضرورت  ذاتییا  زیادہ ہے

 ہے: ےکرنے کا انتخاب کر سکت

 دن 180

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی دو خوراکیں 

 (Sinovacیا  BioNTechحاصل کی ہوں )

سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگ:  50

 دن 90

کے لوگ جن کو خطرہ عمر یسال ک 18-49

کے تحت حاصلضرورت  ذاتییا  زیادہ ہے

∆
 ہے: ےکرنے کا انتخاب کر سکت 

 دن 180

 مزید خوراک کی ضرورت نہیں ہے

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی تین یا زیادہ 

یا  BioNTechخوراکیں حاصل کی ہوں )

Sinovac) 

 مزید خوراک کی ضرورت نہیں ہے۔

دن کے اندر حاصل ہوئی تھی اسے ویکسین اس طرح ملنی چاہیے گویا  14وہ شخص جس کو پہلی خوراک انفیکشن سے پہلے  ※

دن کے اندر حاصل ہوئی تھی اسے  14اسے ویکسین نہیں لگائی گئی ہو۔ وہ شخص جس کو دوسری خوراک انفیکشن سے پہلے 

ویکسین کی ایک خوراک ملی ہے۔ وہ شخص جس کو تیسری خوراک ویکسین اس طرح ملنی چاہیے گویا اسے انفیکشن سے پہلے 

دن کے اندر حاصل ہوئی تھی اسے ویکسین اس طرح ملنی چاہیے گویا اس نے انفیکشن سے پہلے ویکسین  14انفیکشن سے پہلے 

 کی دو خوراکیں حاصل کی ہیں۔
 *Sinovac   یا اس سے اوپر کے لئے اور  ماہ 6ویکسینBioNTech  ل یا اس سے اوپر کے لئےسا 5ویکسین 
دن بعد ہوتی ہے۔ ڈسچارج  14صحت یابی پہلے دستاویزی مثبت ٹیسٹ )نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹ یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ( کی تاریخ کے #

لیٹر کو ویکسینیشن کے انتظام اور ویکسین پاس کے عبوری انتظامات کے لیے انفیکشن یا صحت یابی کے ریکارڈ کے طور پر 

 ا ہے۔قبول کیا جات
ø  19صحت یاب ہونے والے افراد ذاتی وجوہات کی بنا پر-COVID  ًویکسین کی اپنی اگلی خوراک حاصل کر سکتے ہیں )مثال

بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا بیرون ملک سفر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے( صحت یابی کے بعد کم از کم 

)سواے دن کے وقفے پر 28
∆
) 

 
کی ایک خوراک انفیکشن سے پہلے حاصل کیا ہے اگر باخبر رضامندی حاصل کی  BioNTechسال کی عمر کے لیے جنہوں نے  5-17^

 150( ویکسین کی ایک اور خوراک صحت یاب ہونے کے Sinovac)یا  BioNTechجاتی ہے تو ذاتی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے 

 ۔ حاصل کرنا( یمملک تعل یرون)مثالً بدن بعد دی جاتی ہے

 ویکسینیشن ریکارڈ میں انفیکشن سے پہلے اور صحت یاب ہونے کے بعد تمام ویکسینیشن کی معلومات شامل ہوں گی۔

 جن لوگوں کو انفیکشن سے پہلے ویکسین نہیں لگائی گئی تھی وہ اپنی ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کریں۔

 کے لیے ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔ RCHs( میں رہنے والے بالغ افراد کو RCHsرہائشی نگہداشت کے گھروں )

 کمزور مدافعتی صالحیت رکھنے والے افراد کو اپنی ویکسینیشن کے طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے۔

وہ ویکسین اس طرح حاصل کر سکتے ہیں  انفیکشن تھا یا نہیں COVID-19وہ لوگ جنہں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا انہیں سابقہ 

 گویا کہ وہ متاثر ہی نہیں ہوئے ہیں

 

 2022اگست  4ورژن کی تاریخ: 

 

 

 

 

 2عبارت 
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 3ویکسینیشن سیریز  COVID-19صحت یاب ہو چکے افراد کے لیے 

کی ویکسین کب ملنی  COVID-19شخص ہوں، مجھے  کمزور مدافعتی صالحیت واالہو چکا ہے اور میں ایک  COVID-19مجھے 

 چاہیے؟

انفیکشن سے صحت یاب ہونے کے بعد ویکسین کی کسی بھی خوراک کے طور پر  COVID-19افراد  کمزور مدافعتی صالحیت والے

 Comirnaty (BioNTech)*  یاCoronaVac (Sinovac)* :کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ ان کی ویکسینیشن کا طریقہ درج ذیل ہے 

صحت یابی کے بعد  ※یکسینیشنانفیکشن سے پہلے و

سے پہلی  #صحت یابی

خوراک کے درمیان کا 

 øوقفہ

صحت یابی کے بعد 

پہلی اور دوسری 

خوراک کے درمیان 

 وقفہ

صحت یابی کے بعد 

دوسری اور تیسری 

خوراک کے درمیان 

 وقفہ

حت یابی کے بعد ص

 چوتھی خوراک

-COVIDانفیکشن سے پہلے 

 ویکسین نہیں ملی 19

 دن 90 دن 30 دن 30

سال یا اس  12)صرف 

سے زیادہ عمر کے 

 لیے(

مزید خوراک کی 

 ضرورت نہیں ہے

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی 

 ملی ہے۔ +ایک خوراک

(BioNTech  یاSinovac) 

 دن 90 دن 30

سال یا اس  12)صرف 

سے زیادہ عمر کے 

 لیے(

مزید خوراک کی 

 ضرورت نہیں ہے

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی 

 خوراکیں حاصل کی ہیں۔دو 

(BioNTech  یاSinovac) 

 دن 90

سال یا اس  12)صرف 

 سے زیادہ عمر کے لیے(

 مزید خوراک کی ضرورت نہیں ہے 

انفیکشن سے پہلے ویکسین کی 

تین یا اس سے زیادہ خوراکیں 

یا  BioNTechحاصل کی ہیں )

Sinovac) 

 مزید خوراک کی ضرورت نہیں ہے 

*Sinovac   یا اس سے اوپر کے لئے اور  ماہ 6ویکسینBioNTech  سال یا اس سے اوپر کے لئے 5ویکسین 

دن کے اندر حاصل ہوئی تھی اسے ویکسین اس طرح ملنی چاہیے گویا اسے ویکسین  14وہ شخص جس کو پہلی خوراک انفیکشن سے پہلے  ※

اندر حاصل ہوئی تھی اسے ویکسین اس طرح ملنی دن کے  14نہیں لگائی گئی ہو۔ وہ شخص جس کو دوسری خوراک انفیکشن سے پہلے 

دن کے اندر  14چاہیے گویا اسے انفیکشن سے پہلے ویکسین کی ایک خوراک ملی ہے۔ وہ شخص جس کو تیسری خوراک انفیکشن سے پہلے 

 یں۔حاصل ہوئی تھی اسے ویکسین اس طرح ملنی چاہیے گویا اس نے انفیکشن سے پہلے ویکسین کی دو خوراکیں حاصل کی ہ

 
دن بعد ہوتی ہے۔ ڈسچارج لیٹر کو  14صحت یابی پہلے دستاویزی مثبت ٹیسٹ )نیوکلیک ایسڈ ٹیسٹ یا ریپڈ اینٹیجن ٹیسٹ( کی تاریخ کے #

 ویکسینیشن کے انتظام اور ویکسین پاس کے عبوری انتظامات کے لیے انفیکشن یا صحت یابی کے ریکارڈ کے طور پر قبول کیا جاتا ہے۔

 
ø  19صحت یاب ہونے والے افراد ذاتی وجوہات کی بنا پر-COVID  ویکسین کی اپنی اگلی خوراک حاصل کر سکتے ہیں )مثالً بیرون ملک

 دن کے وقفے پر 28تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا بیرون ملک سفر کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے( صحت یابی کے بعد کم از کم 

انفیکشن تھا یا نہیں وہ ویکسین  COVID-19صالحیت رکھنے والے افراد جنہں اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آیا انہیں سابقہ کمزور مدافعتی 

 اس طرح حاصل کر سکتے ہیں گویا کہ وہ متاثر ہی نہیں ہوئے ہیں

 2022اگست  4ورژن کی تاریخ: 

 

 3عبارت 


