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COVID-19 ٹیکہ کے استعمال کی سفارش 

 ٹیکہ کاری کی ضرورت کیوں ہے؟ COVID-19ہمیں  .1

پوری دنیا کے لئے ایک بڑی وبال عالمی وبا  ۱۹کورونا وائرس کی بیماری کوود  2019 (COVID-19)موجود 

صحت عامہ  کیسز اور پھیالو کی خبریں درج ہو رہی ہیں۔ جان بنی ہوئی ہے، ہانگ کانگ میں مسلسل اس کے

اپنی معمول کی سرگرمیوں کو Comirnatyاور  کے زور کو کم کرنے کے لئے COVID-19اور سماج سے 

پائیدار انداز میں دوبارہ شروع کر نے کے لئے، ہماری آبادی کے ایک بڑے حصے کو جلد ہی ویکسین دی جانی 

صحت   درمیانی اور طویل مدتی اس وبا کو روکنے کے لئے، کے خالف ٹیکہ COVID-19 چاہیے۔ حقیقت میں،

کے خالف آبادی کی قوت مدافعت کو بڑھا کر درمیانی  SARS-CoV-2تاکہ  عامہ ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے

 اور طویل مدتی میں وبائی امراض پر قابو پایا جا سکے۔

مہم شروع کی ہے ان کے تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ کچھ ممالک جن ممالک نے بڑے پیمانے پر ویکسینیشن 

 کی وبا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ COVID-19میں ویکسینیشن کوریج بڑھنے کے ساتھ ہی 

COVID-19  کی ویکسینیشنCOVID-19  ،کے انفیکشن کو روک سکتی ہے اور، اگر متاثر ہو جائے تو

COVID-19 طرے کو کم کر سکتی ہے۔ وہ لوگ جو شدید بیمار ہیں اور سے سنگین بیماری اور موت کے خ

COVID-19  کے انفیکشن سے موت کے خطرے میں ہیں، جیسے کہ بوڑھے یا دائمی بیماری میں مبتال افراد

 COVID-19کو ذاتی تحفظ کے لیے ٹیکہ لگایا جانا چاہیے جب تک کہ ان کے پاس متضاد نہ ہو۔ جن لوگوں کو 

 ے یا جن کو وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے انہیں جلد از جلد ویکسین لگوانی چاہیے۔وائرس لگنے کا خطرہ ہ

 ہمیں ترجیح دینے کی ضرورت کیوں ہے؟ ترجیحی گروپ کیا ہیں؟ .2

ویکسین کی خریداری کا مقصد ہانگ کانگ کی پوری آبادی کی خاطر طویل مدت کے لئے ہے۔ ابتدائی مرحلے 

کے مطابق محدود دستیابی کی صورت میں مقامی آبادی کے بعض ترجیحی  میں جب ویکسین دستیاب ہوں تو توقع

گروپوں کے ساتھ ایک مرحلہ وار طریقہ اختیار کرنا ہوگا جن کی شناخت پہلے ویکسین کے لئے کی جائے گی، 

 تاکہ بیماری اور اموات کو کم کیا جا سکے اور ضروری خدمات کو برقرار رکھا جا سکے۔

ئے تحفظ صحت کے تحت دو سائنسی کمیٹیوں اور چیف ایگزیکٹو کی طرف سے محکمہ صحت کے مرکز برا

مقرر کردہ چار ماہر مشیروں کی سفارشات کے مطابق، اور ویکسین کی فراہمی کی صورتحال اور ویکسینیشن 

پروگرام کی پیشرفت کو مدنظر رکھتے ہوئے حکومت نے بعض گروپوں کے لیے ویکسینیشن کا انتظام کرنے کا 

 کیا ہے۔ تفصیالت کے لیے براہ کرم یہ صفحہ دیکھیںفیصلہ 

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

 ٹیکے فراہم رہیں گے؟ COVID-19کس قسم کے  .3

BNT162b2 (Comirnaty(BioNTech)  اور )ویکسینSinovac Biotech (Hong Kong) (Sinovac 

 کی خصوصیات ذیل کے جدول میں نمایاں ہیں۔ Fosun Pharma/BioNTechویکسین( کے لیے 

 ٹیکہ

BNT162b2 

Comirnaty 

(BioNTech) ویکسین 

CoronaVac 

(Sinovac) ویکسین 

 غیر فعال mRNA پلیٹ فارم

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

BNT162b2 

Comirnaty 

(BioNTech) ویکسین 

CoronaVac 

(Sinovac) ویکسین 

 خوراک کا نظام االوقات

پہلی اور دوسری (

خوراک کے درمیان 

 )وقفہ

 خوراک 2

 )دن 21کم سے کم (

 

  خوراک 2

 )دن 28 (

 شیلف زندگی

  C ° 75-ماہ  9

(±15 ° C) میں؛ 

 C°8-2دن(  31مہینہ ) 1

 میں

 

 ماہ پر 12

2-8°C 

 

 

 لگانے کا راستہ
 انٹراسمکلر

 انٹراسمکلر 

COVID-19 ویکسین کی تیسری خوراک کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے لیے، براہ کرم کلک کریں۔ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose 

 کیا دوسری احتیاطی تدابیر مسلسل جاری رہنی چاہئے؟ .4

کرنے کے لئے،  مختصر مدت میں آبادی کی شرح پر کنٹرول نہیں کیا جائے گا، وبا پھیالو کے خطرے کو کم

دوسرے مداخالت کے ساتھ صحت عامہ کی حکمت عملی کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، بشمول سماجی 

 دوری، ہاتھ کی بہتر صفائی، عوامی مقام پر ماسک پہننا۔

کے وائرس کے کو سرکولیشن کا بیماری اور  COVID-19اس بات کے کافی ثبوت ہیں کہ زکام کے وائراس اور 

نظر، یہ یقینی  کے پیشعالمی وبا   COVID-19ہ افراد مین خراب نتائج النے  میں بڑا اثر ہے۔موت، اور متاثر

وبا دونوں سے متاثر ہونے کا انتہائی  COVID-19جنھیں متاثر ہونے یا زکام اور بنانا خاص طور پر اہم ہے کہ 

مزید تفصیل کے مرکز (زیادہ خطرہ ہے، جسیے محکمہ صحت میں کام کرنے والے افراد اور بڑی عمر کے لوگ 

کانگ میں موسمی زکام کی کے سیشن کے لئے ہانگ 22/1202" برائے حفظان صحت کی ویب سائت پر جائے

ان کی موسمی زکام کے ٹیکہ تک ان کی رسائی  ")ٹیکہ کاری کے سلسلے میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت 

 .ہوسکے اور انھیں لے سکیں

 ٹیکہ لگوانے کے لئے عمر کی حد کیا ہے؟ .5

Sinovac کر دی جائے گی۔  3سے کم کر کے  2022فروری  15ویکسین حاصل کرنے کی کم از کم عمر

BioNTech  کر دی جائے گی۔ 5سے کم کر کے  2022فروری  16ویکسین حاصل کرنے کی کم از کم عمر 

 کتنی خوراک لینے کی ضرورت ہے اور خوراک کا شیڈول کیا ہے؟ .6

Comirnaty (BioNTech) سینو  دن کے وقفہ سے لگانا ہے۔ 21جسے  خوراک ہےل دو ٹیکہ کا طئے شدہ شڈو

 دن کے وقفہ سے لگانا ہے۔ 28ویک ٹیکہ کا طئے شدہ شڈول دو خوراک  ہے جسے 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
https://www.chp.gov.hk/en/features/100764.html
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( کے رہائشیوں RCHsانفیکشن کے حامل افراد کے لیے، رہائشی نگہداشت کے گھروں ) COVID-19سابقہ 

دن ہے، بشمول بزرگ  21ویکسین کی پہلی خوراک اور دوسری خوراک کے درمیان وقفہ  Sinovacکے لیے 

 ۔RCHsاور معذور افراد کے لیے 

( JSCسائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز )

ہو انفیکشن  COVID-19 گی میں ماضی میں( کی موجودEAPچیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینل ) نیز

اور تازہ ترین اتفاق رائے کی  یاویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال ک COVID-19افراد اور بچوں میں  چکے

کلک کریں اور نفاذ یہاں مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے  13عبوری سفارشات 

 کلک کریں۔یہاں کے انتظامات کے لیے 

COVID-19  ویکسینز کی اضافی خوراک )خوراکوں( کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے لیے، براہ کرم کلک

 https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddoseکریں 

COVID-19 کا  10لیے ویکسینیشن کے انتظام کے لیے، براہ کرم سوال  سے صحت یاب ہونے والے افراد کے

 حوالہ دیں۔

 کا حوالہ دیں۔ 30دوسری ویکسین کے درمیان وقفہ کے بارے میں، براہ کرم سوال 

اس کے  دن سے زیادہ لے سکتا ہوں؟ 28کی دوسری خوراک  Sinovacکیا میں پہلی خوراک کے عالوہ  .7

( ویکسین کی Comirnaty (BioNTech)دن سے زیادہ  21عالوہ، کیا میں پہلی خوراک کے عالوہ 

 دوسری خوراک لے سکتا ہوں؟

ویکسین وصول کرنے پر حفاظت، ایموانوجینکٹی اور افادیت Sinovacفی الحال سفارش کردہ شیڈول سے باہر 

دن سے زیادہ گزر گئے ہوں تو دوسری خوراک جلد از جلد  28کے بارے میں محدود معلومات موجود ہیں۔ اگر 

 دی جانی چاہئے۔ سیریز ک دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔

Comirnaty (BioNTech)  اگر  دن کا وقفہ ہونا چاہئے۔ 21ویکسین کی دو خوراک کے شیڈول میں کم از کم

ریاستہائے متحدہ کے امراض کے  چاؤ،وقت گزر گیا ہے تو فی الحال، ب کادن سے زیادہ  21پہلی خوراک کے بعد 

کنٹرول اور روک تھام کے مراکز تجویز کرتے ہیں کہ سیریز کو دہرائے بغیر جلد از جلد دوسری خوراک دی 

 جائے۔

( JSCسائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز )

انفیکشن ہو  COVID-19( کی موجودگی میں ماضی میں EAPایڈوائزری پینل ) چیف ایگزیکٹو کے ماہر نیز

ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی  COVID-19چکے افراد اور بچوں میں 

کلک کریں اور نفاذ  یہاں مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے 13عبوری سفارشات 

 کلک کریں۔یہاں کے انتظامات کے لیے 

COVID-19  ویکسینز کی اضافی خوراک )خوراکوں( کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے لیے، براہ کرم کلک

 https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddoseکریں 

دو خوراک لینے کے بعد،  الگ الگ ٹیکہ لگوا سکتا ہوں؟ کیا میں پہلی اور دوسری خوراک کے طور پر .8

 کی کسی دوسری برانڈ کی ویکسین لگوا سکتا ہوں؟ COVID-19تحفظ کو بڑھانے کی غرض سے کیا میں 

غیر  عوام الناس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب ممکن ہو تو پہلی دو خوراکیں ایک ہی پروڈکٹ کی لگوائیں۔

یکسین وصول کنندہ اسی قسم کی ویکسین کے ساتھ سیریز مکمل کرنے سے قاصر معمولی صورتوں میں جہاں و

ہے )مثال کے طور پر پہلی خوراک کے بعد انفیلیکسس کی وجہ سے یا اگر ویکسین دستیاب نہیں ہے ویکسین 

ویکسین کے ساتھ ویکسینیشن ہو سکتی ہے ہر کیس کی بنیاد پر  COVID-19تک رسائی نہیں ہے(، دوسری 

ان لوگوں کے لیے جنہیں انفیلیکسس ہے اور انہیں دوسری خوراک کے لیے کوئی دوسرا  جاتا ہے۔ غور کیا

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
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برانڈ حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی، براہ کرم اپنے حاضری والے ڈاکٹر یا فیملی ڈاکٹر سے متعلقہ ڈاکٹر کا 

ہات( حاصل کریں سرٹیفیکیشن لیٹر )بشمول دوسری خوراک کے لیے کسی اور برانڈ کو حاصل کرنے کی وجو

اور ویکسینیشن کے مقام پر جائیں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد انفرادی حاالت کی بنیاد پر 

 ویکسینیشن کا بندوبست کریں گے۔

اس کے عالوہ، بیماریوں سے بچاؤ کے قابل ویکسین سے متعلق سائنسی کمیٹی اور ابھرتی ہوئی اور زونوٹک 

( کے ساتھ مل کر EAP( نے چیف ایگزیکٹو کے ماہر مشاورتی پینل )JSCسائنسی کمیٹی )بیماریوں سے متعلق 

COVID-19  ویکسین کی تیسری خوراک کے استعمال پر متفقہ عبوری سفارشات کو اپ ڈیٹ کیا ہے، اس نے

ویکسین لگوانے کی سفارش کی، لیکن  Comirnatyاہل گروپوں کے افراد کو تیسری خوراک کے لیے 

CoronaVac ویکسین کو ذاتی طور پر ترجیح دیا جاتا ہے۔ 

 کیا مجھے دو سے زائد خوراک ویکسین لگوانی چاہئے؟ .9

( JSCسائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز )

انفیکشن ہو  COVID-19ں ماضی میں ( کی موجودگی میEAPچیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینل ) نیز

ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی  COVID-19چکے افراد اور بچوں میں 

کلک کریں اور نفاذ  یہاں مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے 13عبوری سفارشات 

 کلک کریں۔یہاں کے انتظامات کے لیے 

COVID-19 ویکسینز کی اضافی خوراک )خوراکوں( کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے لیے، براہ کرم کلک 

 https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddoseکریں 

انفیکشن سے صحت یاب ہو گیا ہوں تو کیا مجھے  COVID-19مجھے ویکسین نہیں ملی ہے۔ اگر میں  .10

 ویکسین کی صرف ایک خوراک لینے کی ضرورت ہے؟

ویکسین سے بچاؤ کے قابل بیماریوں کی سائنسی کمیٹی اور ابھرتی ہوئی اور زونوٹک بیماریوں کے لیے سائنسی 

انفیکشن والے افراد  COVID-19( نے گزشتہ EAP-JSCکمیٹی اور چیف ایگزیکٹو کے ماہر مشاورتی پینل )

ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا، اور اپ ڈیٹ کیا گیا۔ متفقہ عبوری سفارشات  COVID-19اور بچوں میں 

کلک کریں اور نفاذ کے انتظامات کے یہاں مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے  13

 کلک کریں۔یہاں لیے 

ویکسینیشن سے متعلق فیکٹ شیٹ"  COVID-19انفیکشن ہو چکے افراد کے لئے  COVID-19"پہلے سے 

 مقررہ وقت پر اپ ڈیٹ کر دی جائے گی۔

 کا ٹیکہ نہیں دینا چاہئے؟ COVID-19کس کو  .11

ویکسین کی پچھلی خوراک، فعال مادہ یا ویکسین کے کسی بھی اجزا کے  COVID-19وہ افراد جن کی ایک ہی 

( اور پولی PEGلیے شدید حساسیت کی تاریخ ہے انہیں ویکسین نہیں لگوانی چاہیے۔ پولی تھیلین گالئکول )

ویکسین نہیں  Comirnaty (BioNTech)سوربیٹ* کے لیے شدید حساسیت کی تاریخ رکھنے والے افراد کو 

 کا حوالہ دیں۔ 66ویکسین نہیں لینا چاہیے، براہ کرم سوال  Sinovacلگنی چاہیے۔ دوسرے افراد کے لیے جنہیں 

*Comirnaty(BioNTech)  ویکسینPEG  پر مشتمل ہے۔ اگرچہ پولیسوربیٹComirnaty(BioNTech) 

 ہے۔سے گہرا تعلق  PEGویکسین میں شامل نہیں ہے، لیکن اس کا 

  کیا ہے؟ یہ کتنا عام ہے؟ سلکسائایناف .12

اینافائلکسس کا تعلق تیز اور فوری الرجک ری ایکشن سے ہے، جس میں طبی نشانیاں اور عالمات شامل ہوتی 

، سوجن، آواز سے سانس )غیر معمولی کم بلڈ پریشر(متلی، چکر آنا، خفیف دباو، ہیں، جسیے جلد کی بیماری، 

 .)سانس کا پریشانی(لینا، 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
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خوراکیں امریکہ میں  1,893,360ویکسین کی کل  Comirnaty (BioNTech)تک،  2020دسمبر  23سے  14

پہلی خوراک کے طور پر دی گئیں، ان منفی واقعات میں سے جو ان کے ویکسین ایڈورس ایونٹ رپورٹنگ سسٹم 

(VAERS کو رپورٹ کیے گئے، ان رپورٹس میں سے )لیکسس ہیں۔ کا تعین کیا گیا کہ وہ انفی 21Comirnaty 

(BioNTech)  ،فی ملین خوراکوں کی شرح کے مطابق۔ یو ایس  11.1ویکسین کے ذریعے ویکسینیشن کے بعد

کیسز کے لیے فالو اپ معلومات  20( کے مطابق، ان میں سے CDCسینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن )

( %81 کیسز ) 17میں سے  21ھر بھیج دیا گیا تھا۔ ان دستیاب تھیں اور سبھی صحت یاب ہو چکے تھے یا انہیں گ

 میں الرجی یا الرجک رد عمل کی دستاویزی تاریخ تھی، اور سات میں انفیلیکسس کی تاریخ تھی۔

ویکسین کے استعمال کے بعد ناتواں معمر افراد میں اموات میں کسی غیر  Comirnaty(BioNTech) کیا  .13

 متوقع یا ناخوشگوار اضافے کے شواہد ملے ہیں؟

تک بیرون ملک صحت حکام اور عالمی ادارہ صحت کی دستیاب معلومات اور سفارشات کی بنیاد  2021جنوری 

معمر افراد کی اموات میں کسی غیر متوقع ویکسین کے استعمال کے بعد ناتواں  Comirnaty (BioNTech)پر

یا ناخوشگوار اضافے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس بات کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے کہ رپورٹ شدہ اموات اس 

 کے استعمال کی وجہ سے تھیں۔

بیماری کورس کے خطرے کو کم  COVID-19، شدید ور بزرگوں کےیہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ زیادہ تر کمز

 نے کا فائدہ ویکسین حاصل کرنے کے خطرے سے کہیں زیادہ ہے۔کر

 کیا بوڑھوں اور پہلے سے موجود حاالت والے افراد کو فورا ویکسین موصول کرنی چاہیے؟ .14

ویکسین کی روک تھام کرنے والے بیماریوں پر سائنسی کمیٹی کے ماہرین اور سینٹر فار ہیلتھ پروٹیکشن آف 

ی اور زونوٹک بیماریوں پر سائنسی کمیٹی چیف ایگزیکٹو کے ماہر مشاورتی پینل ڈپارٹمنٹ کے تحت ابھرتی ہوئ

حاالت والے لوگوں کو فورا ویکسین لگانی چاہیے کیونکہ ان میں بوڑھے افراد اور سابقہ  نے سفارش کیا ہے کہ

ویکسین  Sinovac COVID-19اور  Comirnaty (BioNTech) بیماری اور موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔

انفیکشن سے موت سے بچانے کے لیے انتہائی موثر ہیں، جو عام طور پر ٹی  COVID-19شدید بیماری اور 

ویکسین ملنی چاہیے، موسم سرما  COVID-19معمر افراد کو جلد از جلد  سیل کے ردعمل سے وابستہ ہوتا ہے۔

 کے انفلوئنزا کے موسم کی آمد سے پہلے۔

15. Comirnaty(BioNTech) 19ن پر ویکسی-COVID ویکسینز پر ایڈوائزری پینل کا نتیجہ کیا ہے؟ 

19-COVID  ویکسینز)https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1(  پر ایڈوائزری پینل کی

ویکسینز کے مسلسل فائدے  COVID-19طرف سے بالئی گئی تازہ ترین میٹنگ کے بارے میں جو کہ مستند 

کے خطرے کا تجزیہ کرنے اور دی گئی سفارشات کے بارے میں ، براہ کرم تازہ ترین متعلقہ پریس ریلیز کا 

 )/htm2022011700600P/202201/17https://www.info.gov.hk/gia/general.(حوالہ دیں۔

16. Sinovac19 -COVID  19ویکسین پر-COVID ویکسینز پر مشاورتی پینل کا نتیجہ کیا ہے؟ 

19-COVID  ویکسینز)https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1(  پر ایڈوائزری پینل کی

ویکسینز کے مسلسل فائدے  COVID-19طرف سے بالئی گئی تازہ ترین میٹنگ کے بارے میں جو کہ مستند 

کے خطرے کا تجزیہ کرنے اور دی گئی سفارشات کے بارے میں ، براہ کرم تازہ ترین متعلقہ پریس ریلیز کا 

 )/htm2022011700600P/7202201/1https://www.info.gov.hk/gia/general.(حوالہ دیں۔ 

 ٹیکہ مختلف ویریننٹ کے خالف موثر ہے؟ COVID-19کیا موجودہ  .17

(، جنوبی Alpha( گردش کر رہی تھیں، جن میں پہلی بار برطانیہ )VOCعالمی سطح پر متعدد اقسام کی تشویش )

آنے والی مختلف ( میں سامنے Omicron( اور بوٹسوانا )Delta(، ہندوستان )Gamma(، برازیل )Betaافریقہ )

 قسمیں شامل ہیں۔

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part1
https://www.info.gov.hk/gia/general/202201/17/P2022011700600.htm


(Urdu version) 

عام طور پر، مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ موجودہ ویکسین غیر متغیر کے خالف اچھی طرح سے کام کرتی ہیں. 

ایک  Omicronخاص طور پر،  ویکسین کے لحاظ سے مختلف حالتوں کے خالف تاثیر کا ڈیٹا مختلف ہوتا ہے۔

 30کو جنوبی افریقی ملک )بوٹسوانا( میں دریافت ہوئی تھی۔ ) 2021ر نومب 11ابھرتی ہوئی قسم ہے جو پہلی بار 

سے زائد( میوٹیشنز میں بہت زیادہ اتار چڑھاو کی وجہ سے اس قسم کی تشویش پائی جاتی ہے، جس کے نتیجے 

میں ممکنہ طور پر وائرس کی منتقلی میں اضافہ اور ویکسین کی تاثیر میں کمی واقع ہوسکتی ہے۔ ہانگ کانگ 

SAR  کا محکمہ صحتCOVID-19  کی مختلف حالتوں کا پتہ لگانے کی صالحیت رکھتا ہے اور وہ اس کی

 موجودگی اور نشوونما کو قریب سے نگرانی  کر رہا ہے۔

Comirnaty (BioNTech)  اورSinovac COVID-19  دونوں ویکسین شدید بیماریوں اورCOVID-19 

کے  T-cellانفیکشن سے ہونے والی موت سے بچانے کے لیے انتہائی موثر ہیں، جس کا تعلق عام طور پر 

 VOCردعمل سے ہوتا ہے۔ اینٹی باڈی کا ردعمل انفیکشن اور عالمتی بیماری کی روک تھام سے متعلق ہے۔ یہ 

 تا ہے.کے لیے بھی زیادہ حساس ہے۔ لہذا، یہ مختلف ویکسین کے درمیان مختلف ہوسک

COVID-19  کے خالف جلد سے جلد ویکسینیشن کی اعلی کوریج حاصل کرنا اور وائرس کی منتقلی کے امکان

کو کم کرنے کے لیے مضبوط غیر دواسازی مداخلت جاری رکھنا وبا پر قابو پانے اور مختلف حالتوں کے ظہور 

 کو روکنے میں ترجیحی ہدف ہوگا۔

جانا چاھئے اگر وہ مرد/عورت کا تعلق ایک خاص گروپ سے وہ کسی خاص کا ٹیکہ دیا  COVID-19کیا کسی کو 

 حالت میں ہے۔

 ہونا بخار  .18

COVID-19 کا ٹیکہ ان لوگوں کو تاخیر سے لگانا چاھئے جنھیں سخت بخار والی بیماری ہو۔ 

 بجہ یا نوجوان .19

COVID-19 ویکسین عالمتیCOVID-19 نوعمروں کو عالمتی  کے خالف انتہائی موثر ہے۔COVID-19 

ٹرانسمیشن کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ عوامی قوت مدافعت بڑھانے کے Comirnatyبیماری سے بچانے اور 

 لیے ویکسینیشن اہم ہوگی۔

ویکسین کے ضمنی اثرات ہیں جو بیرونی اور مقامی طور پر رپورٹ  Comirnaty پیریکارڈائٹس یا مایوکارڈائٹس

زیادہ تر متاثرہ کیسز  کیے گئے ہیں، اور ان میں سے اکثر نوعمروں میں دوسری خوراک کے بعد پائے گئے ہیں۔

عالج کا اچھا رد عمل دیں گے اورعالمات میں بہتری کے بعد وہ عام طور پر اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں میں 

ویکسینیشن کے بعد ایک ہفتے تک سخت ورزش سے  Comirnatyنوعمروں اور نوجوانوں کو  سکتے ہیں۔ لوٹ

کی عالمات ظاہر ہوں جیسے سینے میں شدید اور  پیریکارڈائٹس یا مایوکارڈائٹس اگر انہیں  پرہیز کرنا چاہیے۔

ر ہوں تو انہیں فوری طبی مسلسل درد، سانس کی قلت، یا ویکسی نیشن کے بعد دل کی دھڑکن کی عالمات ظاہ

 امداد لینی چاہیے۔

کے  IIاور  Iویکسین کے استعمال پر مرحلہ  Sinovacسال کی عمر کے بچوں اور نوعمروں میں  17سے  3

ویکسین امیونوجینک، محفوظ اور اچھی طرح سے برداشت کی  Sinovacٹرائلز سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ 

ویکسین اس  Sinovacٹرائلز سے بھی یہ بات سامنے آئی کہ  IIIمرحلہ جانے والی ہے۔ اس کے عالوہ، جاری 

سال کی عمر کے بچوں  17سے  3عمر کے گروپ میں اچھی طرح سے برداشت کی جاتی ہے۔ مینلینڈ چین میں 

 Sinovacاور نوجوانوں کے درمیان بڑے پیمانے پر ویکسینیشن مہم سے دستیاب معلومات کے مطابق )جن میں 

 ملین سے زیادہ خوراکیں دی گئی ہیں( اس سے بڑے حفاظتی مسائل ثابت نہیں ہوئے۔ 100ویکسین کی 

 مزید اکثر پوچھے گئے سواالت کے لیے براہ کرم کلک کریں:

k/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdfhttps://www.covidvaccine.gov.h 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/FAQ_children_adolescents_ENG.pdf
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( JSCسائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز )

بالغ اور اکی( کی موجودگی میں ایک میٹنگ EAPچیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینل ) فروری کو 25نے 

مہینے ہو چکے ہیں انھیں  3حاصل کیے خوراک  دوویکسین کی  Comirnaty یا CoronaVacافراد جنہیں 

Comirnaty  سال کے  17سے  5بچوں اور ۔ ہے کیاسفارش کے لیے سختی سے  خوراک تیسریویکسین کی

ہفتوں  12خوراکوں کے درمیان کا وقفہ  2ویکسین کی پہلی  Comirnatyنے  JSC-EAP یےنوعمروں کے ل

تک کرنے کی سفارش کی ہے جسے ران کے درمیانی حصے میں اندرونی طور پر دیا  ہفتوں 8سے کم کر کے 

کی دو خوراکیں حاصل  CoronaVacنوعمروں کو جنہوں نے  ےسال ک 17سے  12نے  JSC-EAPجانا چاہیے۔ 

کی ویکسین  Comirnatyیا  CoronaVac سے جلدبعد جلد  مہینے 3لینے کے  انہیں دوسری خوراک لیا ہے

ہوئی ہیں انہیں  حاصلخوراکیں  2کی  Comirnatyاک لینے کی سفارش کی ہے۔ جن نوعمروں کو تیسری خور

بعد اسی ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی سفارش کی ہے، جبکہ  مہینے 5حاصل ہونے کے دوسری خوراک 

CoronaVac کو ذاتی ترجیح کی بنیاد پر متبادل کے طور پر دستیاب کرایا جانا چاہیے. 

کے انتظامات کے اپوائنٹمنٹ ویکسین کی خوراکوں کے درمیان مختصر وقفوں کے لیے  COVID-19براہ کرم 

 پر کلک کریں. https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htmلیے 

سائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز  صرہ:تب

(JSCنیز ) ( چیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینلEAP کی موجودگی میں ماضی میں )COVID-19  انفیکشن

ال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خی COVID-19ہو چکے افراد اور بچوں میں 

مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے  13عبوری سفارشات 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm  پر کلک کریں اور نفاذ

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm کے انتظامات کے لیے 

 کلک کریں۔پر 

 

 یں عورتاور دودھ پالنے والی حاملہ  .20

سے متعلق سنگین بیماری اور  COVID-19ویکسین  Sinovacاور  BioNTechہانگ کانگ میں فراہم کردہ 

انفیکشن سے ہونے  COVID-19موت کے خالف انتہائی موثر ہیں۔ وہ لوگوں کو سنگین بیماری یا یہاں تک کہ 

 خواتین والین کو غیر حاملہ والی موت سے بچانے میں موثر ہیں۔ اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ حاملہ خواتی

انفیکشن کے بعد شدید منفی نتائج پیدا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔  COVID-19آبادی کے مقابلے میں 

COVID-19 ہے اور پیدائشی اموات میں اضافہ )یعنی  گنا بڑھ دیتا 2 قبل از وقت پیدائش کے خطرے کو بھی

ہے۔  ا دیتافیصد تک بڑھ 50%دنوں میں مردہ پیدائش( تقریبا   28زندگی کے پہلے نوزائیدہ موت کا مجموعہ اور 

اسپتال میں داخل ہونے اور  کاکی ویکسین حاملہ خواتین  COVID-19مطالعات سے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ 

 ۔ اس کے عالوہاموات کے خطرے کو کم کرنے میں اتنی ہی موثر ہیں جتنی کہ وہ غیر حاملہ آبادی میں ہوتی ہیں

کے بعد پیدا ہونے والی  لینے یکسینکی و COVID-19العات سے پتہ چلتا ہے کہ حاملہ خواتین میں کچھ مط

اور خواتین دودھ پالنے کے دوران بچوں کو تحفظ  ہیں سکتےاینٹی باڈیز نال کے ذریعے جنین میں منتقل ہو 

حاملہ اور دودھ پالنے والی خواتین  بھی فراہم کر سکتی ہیں۔ دوا ساز کمپنیوں کی تازہ ترین سفارشات کے مطابق

اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ ان  بارجا سکتا ہے۔ ماہرین نے بار دیاویکسین  Sinovacیا  BioNTechکو 

کرنے کی سفارش کی  حاصل جلد ویکسین سےانہیں جلد  نیزمؤثر تحفظ فراہم کر سکتی ہے  یکسینو کوخواتین 

 ہے۔

ویکسینیشن کے بارے میں ہانگ کانگ کالج آف  COVID-19میں  حاملہ اور دودھ پالنے والی خواتین

کو اپ ڈیٹ کیا  2022فروری  21عبوری؛ ( ( کے مشورے کے لیےHKCOGاوبسٹیٹریکس اینڈ گائناکولوجی )

 )صرف انگریزی ورژن( براۓ ھربانی رجوع کریں )گیا

https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/04/P2022030400691.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.hkcog.org.hk/hkcog/Upload/EditorImage/20220221/20220221091454_7501.pdf
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 الرجک کی تاریخ .21

 شرائط سے محتاط رہیں اور انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے: 2والے افراد درج ذیل الرجک کی تاریخ 

کالس سے زیادہ ادویات سے  1سے پہلے کی ویکسینیشن یا  COVID-19گھنٹے کے اندر(  1فوری طور پر )

 ؛شدید الرجک رد عمل

COVID-19  سے پہلے کی ویکسینیشن پر الرجک رد عمل جو خود کو محدود نہیں کرتا یا منہ سے اینٹی الرجی

 دوائیوں سے حل نہیں ہوتا ہے۔

ہے اور انہیں دوسری خوراک کے افائلکسس اینان لوگوں کے لیے جن کو پہلی خوراک کی ویکسینیشن کے بعد 

براہ کرم اپنے حاضری دینے والے ڈاکٹر یا فیملی  ضرورت ہے تو لیے کسی دوسرے برانڈ کو حاصل کرنے کی

لیٹر )بشمول دوسری خوراک کے لیے دوسرا برانڈ حاصل کرنے کی وجوہات(  تصدیقیڈاکٹر سے متعلقہ ڈاکٹر کا 

. صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد پر جائیں کی جگہ حاصل کرنے حاصل کریں اور ویکسین

 انفرادی حاالت کی بنیاد پر ویکسین کا بندوبست کریں گے۔

 دائمی بیماریاں .22

 ۔کی مدد لیںبراہ کرم درج ذیل انفوگرافکس 

 3  اہم تحفظات 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf 

 دائمی بیماریوں کی مثالیں 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf 

 آٹومیون ریمیٹک بیماریاں۔ .23

میں جاری ہونے والے آٹومیون ریمیٹک امراض کے  2021ہانگ کانگ سوسائٹی آف ریمیٹولوجی کے مئی 

اگر حالت نسبتا مستحکم  ویکسینیشن پر اتفاق رائے اور سفارشات کے مطابق، COVID-19مریضوں کے لیے 

ویکسینیشن  COVID-19ماہرین کا خیال ہے کہ ان مریضوں کو  ہے اور ادویات میں کوئی حالیہ تطبیق نہیں ہے،

اریاں اگرچہ گٹھیا کی بیم سے متاثر ہونے کے خطرے کو کم کیا جا سکے۔ COVID-19پر غور کرنا چاہیے تاکہ 

بیشتر معامالت میں،  ویکسین متضاد نہیں ہے۔ COVID-19طویل مدتی بیماریوں کا ایک مجموعہ ہیں، لیکن 

 ویکسینیشن کے فوائد خطرات سے کہیں زیادہ ہیں۔

 زبانی اینٹی کوگولنٹ کے معاملے میں .24

ت کا استعمال جاری کی ویکسین حاصل کر سکتے انہیں ادویا COVID-19زبانی اینٹی کوگولنٹ لینے والے افراد 

منٹ یا اس سے زیادہ دیر تک  5ویکسین کے انٹرماسکلر انجیکشن کے بعد، انجیکشن کی جگہ پر  رکھنا چاہیے۔

 براہ راست دبائے رکھنا چاہیے۔

25.  phosphate dehydrogenase (G6PD)-6-Glucose کی کمی 

Glucose-6-phosphate dehydrogenase (G6PD) کی کمی میں مبتال افراد میںCOVID-19  ویکسین کے

استعمال کے بارے میں محدود تحفظ اور افادیت کے اعداد و شمار موجود ہیں۔ ڈرگ کمپنیوں کی فراہم کردہ 

ہے۔ اگر  کی کمی کا ذکر مخالف عالمات یا احتیاطی تدابیر کی فہرست میں نہیں کیا جاتا  G6PDمعلومات سے 

بارے میں کوئی سوال ہے کہ آیا ان کی حالت ویکسینیشن کے لئے موزوں ہے یا نہیں تو  ان افراد کے پاس اس

 براہ کرم طبی مشورہ لیں۔

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_3_Important_Considerations_en.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/Guidance_Examples_of_Chronic_Diseases_en.pdf
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 وبا سے متاثر افراد COVID-19 پہلے سے .26

 سائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز نیز

EAP-JSC ) ایڈوائزری پینل کی موجودگی میں ماضی میںچیف ایگزیکٹو کے ماہر 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2) 19-COVID کے افراد اور بچوں انفیکشن ہو چ

 13ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی عبوری سفارشات  COVID-19میں 

مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے 

ps://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htmhtt  پر کلک کریں اور نفاذ

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm کے انتظامات کے لیے 

 ریں۔پر کلک ک

 ویکسینیشن سے متعلق فیکٹ شیٹ" COVID-19انفیکشن ہو چکے افراد کے لئے  COVID-19"پہلے سے 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf 

 وقت پر اپ ڈیٹ کر دی جائے گی۔ 

27. 19-COVID وائرس کے واضح خطرہ کے حامل افراد 

COVID-19 فی الحال  لحال پروفائلکسس سامنے آنے کے بعد لینے کا مشورہ نہیں دیا جاتا ہے۔ٹیکے فی ا

ٹیکہ کاری کے محفوظ ہونے اور اس کی افادیت کے کوئی ثبوت  COVID-19پروفائلکسس سامنے آنے کے بعد 

ویکسین کے لیے دو خوراکیں درکار ہیں اور ویکسینیشن سیریز  COVID-19ہانگ کانگ میں دستیاب  نہیں ہیں۔

 کے عام انکیوبیشن پیریڈ سے زیادہ ہوگا۔ COVID-19کو مکمل کرنے کا وقت 

 قرنطینہ میں رہنے والے افراد .28

COVID-19  کا سامنا کرنے والے افراد میںCOVID-19  وبا کے بڑھتے ہوے خطرے اور آگے اسے پھیلنے

کی ٹیکہ کاری کو مناسب قرنطینہ مدت کے ختم ہونے تک موخر کرنا  COVID-19کی قوت کو دیکھتے ہوے، 

 چاھئے جیسا کہ ماہرین محکمہ صحت نے مشورہ ہے۔

 ہانگ کانگ پہنچنے والے لوگ جنہیں ابھی تک مکمل ویکسین نہیں دی گئی ہے۔ .29

 انگ پہنچنے سے پہلے ویکسینیشن کی پوری کاروائی  مکمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔انہیں ہانگ ک

 ویکسین فراہم کر رہی ہے: COVID-19حکومت فی الحال عوام کو مندرجہ ذیل  ا

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine 

براہ کرم آنے والے مسافروں کے لیے قرنطینہ اور وائرس کی جانچ کے تقاضوں پر غور کریں جنہیں ابھی تک 

مکمل ویکسین نہیں لگائی گئی ہے۔ اس طرح کے تقاضے اس بات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں کہ آیا آپ بیرون ملک 

ری خوراک حاصل کر سکتے ہیں: اور ہانگ کانگ دونوں میں مجوزہ شیڈول میں ویکسین کی پہلی اور دوس

travel.html -https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound 

ان اہل لوگوں کے لیے جنہوں نے ہانگ کانگ سے باہر ویکسین کی پہلی خوراک حاصل کی، اور وہ ہانگ کانگ 

ویکسینیشن پروگرام کے تحت دوسری خوراک اور اس کے بعد ویکسینیشن کی تیسری خوراک  COVID-19میں 

لینا چاہتے ہیں، فی الحال بکنگ کا نظام انہیں اس کے لیے اپوائنٹمنٹ لینے کی اجازت نہیں دے گا۔ دوسری خوراک 

سنٹر یا پرائیویٹ کلینک )اگر قابل ویکسینیشن Comirnatyیا تیسری خوراک آن الئن ویکسینیشن۔ آپ اپنا پسندیدہ 

اطالق ہو( منتخب کر سکتے ہیں جو ویکسین فراہم کرتے ہیں۔ اپنے قرنطینہ کی مدت کے بعد، اپنی شناختی 

دستاویز، اپنی پہلی خوراک کی ویکسینیشن ریکارڈ کا ثبوت )تاریخ، ویکسینیشن کی جگہ اور ویکسین کی قسم کے 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/factsheet_priorCOVID19infection_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/vaccine
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-%20travel.html
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د کے ویکسینیشن کے مقام پر چلیں اور اظہار خیال کرنے کے لیے معلوماتی بوتھ ساتھ( ساتھ الئیں، اور اپنی پسن

سے رجوع کریں۔ آپ کی ضرورت ویکسینیشن عملے کی طرف سے وضاحت اور متعلقہ تفصیالت پر غور کرنے 

 کے بعد فراہم کی جا سکتی ہے، بشمول پہلی خوراک کی ویکسینیشن۔

 دیگر ویکسینوں کے درمیان وقفہ .30

COVID-19 [ ویکسینComirnaty (BioNTech)  اورSinovac اور دیگر ویکسینوں کے انجیکشن کے ]

ویکسینوں کی  COVID-19فی الحال دیگر ویکسینوں کے ساتھ  دن کا وقفہ ہونا چاہیے۔ 14درمیان کم از کم 

  سمورتی انتظامیہ کے بارے میں محدود ڈیٹا موجود ہے۔

اور دیگر  COVID-19جیسے کہ جب  ان وقفہ کم کرنا جائز ہے،ان ویکسینوں کے درمی جن میںایسے حاالت 

یا جب نمائش کے بعد انفیکشن کو روکنے کے لیے  ویکسین کی روک تھام کی  بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے

 کسی اور ویکسین کی ضرورت ہوتی ہے، بشمول تشنج اور ریبیج۔

 افراد بزرگ .31

COVID-19  ویکسین بزرگوں کے لیے انتہائی ضروریہ ہے کیونکہ وہ مجموعہCOVID-19 بیماری سے متاثر

 اور موت کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔

ویکسین موصول کر لینی  COVID-19سردیوں کے انفلوئنزا سیزن کی آمد سے پہلے بزرگوں کو جلد سے جلد  

 چاہئے.
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COVID-19  کا انتظام )وں(خوراک اضافیویکسین کی 

( JSCسائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک ڈیزیز )

انفیکشن ہو  COVID-19( کی موجودگی میں ماضی میں EAPچیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینل ) نیز

دلہ خیال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی ویکسین کے استعمال پر تبا COVID-19چکے افراد اور بچوں میں 

مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے  13عبوری سفارشات 

12.htmhttps://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P20220313003  پر کلک کریں اور نفاذ

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm کے انتظامات کے لیے 

 کلک کریں۔پر 

32. 19-COVID  جا سکتی ہے؟کہاں سے لگوائی  اضافی خوراک)یں(ویکسین کی 

 ۔  https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues براے مہربانی رجوع کریں

33. 19-COVID کے لیے کون اہل ہے؟ اضافی خوراک)وں( ویکسین کی 

 ویکسین کی تیسری خوراک 

ویکسین کی دو خوراکیں  BioNTech (Comirnatyسے زیادہ عمر کے افراد جنہوں نے ) سال یا اس 12( 1)

 35ویکسین کی دو خوراکیں حاصل کی تھیں )وقفہ کے قواعد کے لیے سوال  Sinovac (CoronaVacیا )

 دیکھیں(

بچے جنہوں نے قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار سال سے کم عمر کے  12( 2)

(BioNTech (Comirnaty ( ویکسین کی دو خوراکیں یاSinovac (CoronaVac  ویکسین کی

 دیکھیں( 34دو خوراکیں حاصل کی تھیں )سوال 

 ویکسین کی چوتھی خوراک 

افراد جنہوں نے قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار سال یا اس سے زیادہ عمر کے  12

(BioNTech (Comirnaty ( ویکسین کی دو خوراکیں یاSinovac (CoronaVac  ویکسین کی دو

 دیکھیں( 34خوراکیں حاصل کی تھیں )سوال 

اگر ہانگ کانگ سے باہر موصول ہونے والی ویکسین کی پہلی اور/یا دوسری اور/یا تیسری خوراک  یہ کہمزید 

(Sinovac (CoronaVac  یا(BioNTech (Comirnaty کی جگہ  لینے تو فرد کو ویکسین ہے ویکسین نہیں

مشورہ  ویکسین کی تیسری یا چوتھی خوراک کی مناسبیت پر COVID-19 ی عملے سےپر ڈیوٹی پر موجود طب

  کرنا چاہیے۔

 اضافی خوراک)یں(ویکسین کی  COVID-19قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار وہ افراد کون ہیں جو  .34

 لینے کے اہل ہیں؟ 

لگوانے کے اہل  خوراک)یں(اضافی ویکسین کی  COVID-19قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار افراد جو 

 ہیں، درج ذیل ہیں:

(i ابھی یا پچھلے )مہینوں میں فعال مدافعتی عالج پر کینسر یا ہیماتولوجیکل خرابی کے شکار افراد 12 

(iiمدافعتی عالج پر ٹھوس اعضاء کی پیوند کاری یا سٹیم سیل پیوند کاری کے وصول کنندگان ) 

(iiiشدید بنیادی قوت مدافعت کی کم )ی کے شکار یا دائمی ڈائیالسز پر رہنے والے افراد 

(ivاعلی درجے کی یا غیر عالج شدہ ایچ آئی وی بیماری کے شکار افراد ) 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#venues
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(v پچھلے )مہینوں میں فعال مدافعتی ادویات، یا مدافعتی کیموتھریپی/ریڈیو تھراپی پر رہنے والے افراد 6 

کی ویکسینیشن کے دن متعلقہ طبی اضافی خوراک)وں( قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار افراد کو 

کی اضافی خوراک)وں( کی  COVID-19سرٹیفکیٹ کو ویکسینیشن کے مقررہ مقام پر ساتھ النا چاہیے تاکہ 

میڈیکل سرٹیفکیٹ ٹیمپلیٹ یہاں دستیاب ہے۔ قوت  ویکسینیشن کے لیے ان کی اہلیت کی تصدیق کی جا سکے۔

ریضوں کے لیے جو چوتھی خوراک لینا چاہتے ہیں اگر متعلقہ میڈیکل مدافعت کی کمزوری کے شکار م

سرٹیفکیٹ ان کی تیسری خوراک کی ویکسین حاصل کرنے کے لیے جاری کیا گیا ہے تو وہ ویکسین حاصل 

 کرنے کی میعاد کی مدت کے اندر متعلقہ سرٹیفکیٹ ساتھ ال سکتے ہیں۔

35. 19-COVID  کتنا وقفہ ہونا چاہئے؟ کے درمیان اضافی خوراک)وں(ویکسین کی 

 ویکسین کی تیسری خوراک 

(i)  دن 28کم از کم  کے افراد کے لیے: تیسری خوراک دوسری خوراکقوت مدافعت کی کمزوری کے شکار 

 بعد دی جانی چاہیے۔ کے

(ii )11  سال کی عمر کے نوجوانوں کو جنہوں نے 17سے  12 کے بعد سے 2022مارچCoronaVac 

جلد  بعد کے دن 90کیے جانے کے  حاصلدوسری خوراک انھیں یں تو خوراکیں حاصل کی تھویکسین کی دو 

 ہے۔سفارش کی جاتی کی  دیے جانے ویکسین کی تیسری خوراک Comirnatyیا  CoronaVac سے جلد

(iii )11  سال کی عمر کے نوجوانوں کو جنہوں نے 17سے  12کے بعد سے  2022مارچ Comirnaty 

دن کے بعد جلد  150راکیں حاصل کی تھیں تو انھیں دوسری خوراک حاصل کیے جانے کے ویکسین کی دو خو

ویکسین کی تیسری خوراک دیے جانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تیسری خوراک کے  Comirnatyسے جلد 

 ویکسین کو ذاتی انتخاب کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ CoronaVacطور پر 

(iv)60  اد جنہوں نےسال یا اس سے زیادہ عمر کے افر (BioNTech (Comirnaty  یا

(Sinovac (CoronaVac  90ویکسین کی دو خوراکیں حاصل کی ہیں انہیں دوسری خوراک کے 

 بعد تیسری خوراک لینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ کے دن

(v)81  سال کی عمر کے افراد جنہوں نے  59سے(BioNTech (Comirnaty ( یاSinovac (CoronaVac 

دن میں تیسری خوراک لینے کی سفارش  180انہیں فی الحال کم از کم  یںدو خوراکیں حاصل کی ہویکسین کی 

 کرے گی۔.مناسب وقت پر دن کرنے کا اعالن  90کی جاتی ہے، حکومت وقفہ کو کم کر کے 

 ویکسین کی چوتھی خوراک 

افراد کو  کے شکار قوت مدافعت کی کمزوریسال یا اس سے زیادہ عمر کے  12 کے بعد سے 2022مارچ  21

 کی سفارش کی جاتی ہے۔ حاصل کرنےبعد چوتھی خوراک  کے دن 90تیسری خوراک سے کم از کم 

36. 19-COVID ویکسین کی تیسری خوراک کے لیے کون سا برانڈ موزوں ہے؟ 

ویکسین کی دو  CoronaVacیا  Comirnaty نے جنہوں کے لیے افراد عمر کے اس سے زیادہ اورسال  18

ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی سختی سے سفارش کی  Comirnaty انھیںل کر لی ہے خوراک حاص

جاتی ہے۔ بہر حال ویکسین کے لیے ذاتی انتخاب کا لحاظ کیا جاتا ہے اور یہ افراد تیسری خوراک کے طور پر 

(Sinovac (CoronaVac بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ 

ویکسین کی تیسری خوراک کی سفارش کے  COVID-19سال کی عمر کے نوجوانوں کے لیے  17سے  12

 دیکھیں۔ 39براہ کرم سوال  یےل
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خوراک لگوایا ہے  اور/یا تیسری ہانگ کانگ سے باہر اگر کسی فرد نے ویکسین کی پہلی اور/یا دوسری .37

 لگوانے کی کس چیز کو زیر غور الیا جانا چاہئے؟ )یں(خوراک اضافیتو

کو ویکسین کی پہلی اور/یا  اضافی خوراک)یں( حاصل کرنے کا اہل ہے اور اس اگر ویکسین شدہ شخص

وہ آن الئن سسٹم کے ذریعے ویکسین کی  اگرخوراک ہانگ کانگ سے باہر لگی ہے،  اور/یا تیسری دوسری

پہلی کے لیے اپوائنٹمنٹ نہیں لے سکتے۔ مذکورہ افراد کو چاہیے کہ وہ ویکسینیشن کی اضافی خوراک)وں( 

خوراک کا ریکارڈ ساتھ الئیں اور ویکسینیشن کے لیے راست طور پر ویکسینیشن  اور/یا دوسری اور/یا تیسری

 سینٹر جائیں۔

خوراک پہلی اور/یا دوسری اور/یا تیسری مزید برآں، اگر ہانگ کانگ سے باہر موصول ہونے والی ویکسین کی 

Sinovac (CoronaVac)  یاBioNTech (Comirnaty)  نہیں ہے، تو ایسے فرد کو ویکسینیشن کی ویکسین

کے متعلق مشورہ اضافی خوراک)وں( ویکسین کی  COVID-19جگہ ڈیوٹی پر موجود طبی عملے سے مناسب 

 کرنا چاہیے۔

کے انفیکشن سے صحت یاب ہو گیا ہوں تو کیا مجھے ویکسین کی اضافی  COVID-19اگر میں  .38

 ؟خوراک)وں( کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے

لیے فی الحال تیسری خوراک لینے کی کوئی جلدی نہیں ہے۔ حکومت صورتحال کا جائزہ لینا جاری ان کے 

کا کے طریقہ کار  رکھے گی اور ماہرین کی رائے سے مشورہ کرتی رہے گی نیز دوسرے ممالک/جگہوں

 گی۔ رکھےحوالہ بھی 

حاصل کرنے کے لیے صحت یاب ہونے والے مریضوں کے لیے خصوصی ضروریات کے ساتھ تیسری خوراک 

کرنے کی وجوہات اور  حاصللیٹر حاصل کیا ہے )بشمول تیسری خوراک  تصدیقیجنہوں نے متعلقہ ڈاکٹر کا 

وہ ویکسینیشن کے مقام پر جا سکتے ہیں اور صحت کی دیکھ تجویز کردہ وقت(  حاصل کرنے کے لیے ویکسین

ویکسین کی تیسری خوراک کا بندوبست COVID-19 بھال کرنے والے پیشہ ور افراد انفرادی حاالت کی بنیاد پر 

 کریں گے۔

ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی ضرورت  COVID-19سال کی عمر کے نوجوانوں کو  17سے  12کیا  .39

 ؟ہے

ویکسین کی دو خوراکیں حاصل کی تھیں  CoronaVacسال کی عمر کے نوجوانوں کو جنہوں نے 17سے  12

 Comirnatyیا  CoronaVacدن کے بعد جلد سے جلد  90تو انھیں دوسری خوراک حاصل کیے جانے کے 

 کے بعد سے مؤثر[. 2022مارچ  11ویکسین کی تیسری خوراک دیے جانے کی سفارش کی جاتی ہے.]

یکسین کی دو خوراکیں حاصل کی تھیں و Comirnaty سال کی عمر کے نوجوانوں کو جنہوں نے 17سے  12

ویکسین کی  Comirnatyدن کے بعد جلد سے جلد  150تو انھیں دوسری خوراک حاصل کیے جانے کے 

ویکسین کو  CoronaVacتیسری خوراک دیے جانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تیسری خوراک کے طور پر 

 مؤثر[.کے بعد سے  2022مارچ  11ذاتی انتخاب کا لحاظ کیا جاتا ہے.]

ویکسین کی تیسری خوراک  COVID-19ماہرین قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار مریضوں کے لیے 

سال کی عمر کے قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار نوعمر افراد(۔  17سے  12تجویز کرتے ہیں^ )بشمول 

Comirnaty ن کے لیے ویکسین کی تیسری خوراک لینے کی سختی سے سفارش کی جاتی ہے۔ بہر حال ویکسی

بھی  Sinovac (CoronaVac)ذاتی انتخاب کا لحاظ کیا جاتا ہے اور یہ افراد تیسری خوراک کے طور پر 

 حاصل کر سکتے ہیں 

^قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار مریضوں کے مخصوص گروپ کی تفصیالت کے لیے براہ کرم سوال 

 کو ترجیح دیں۔ 34
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ویکسینیشن سینٹر میں لگی تھی، تو کیا وہ تیسری  یونٹیکم اگر کسی شخص کو پہلے اور دوسری خوراک .40

 خوراک کے لیے نجی ڈاکٹر کے کلینک میں جا سکتا ہے؟

شہریوں کو تیسری خوراک کے لیے ویکسینیشن کے مقامات کو منتخب کرنے کا اختیار ہے، اس میں 

Comirnaty ہیں۔ تاہم ویکسینیشن ریکارڈ ویکسینیشن سینٹرز، پرائیویٹ ڈاکٹروں کے کلینک وغیرہ سبھی شامل

سسٹم کے ذریعے، مختلف ویکسینیشن مقامات پر موجود طبی عملہ ماضی کے ویکسینیشن ریکارڈ کو دیکھ سکتا 

 ہے اور تیسری خوراک کے لیے ریکارڈ درج کر سکتا ہے۔

ویکسین کی دو خوراکیں  BioNTech(Comirnaty) یا  CoronaVac( Sinovac(اگر کسی شخص کو .41

 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو اسے تیسری خوراک کب لگنی چاہیے؟ 180ہیں اور اسے لگ چکی 

ویکسین کی دو خوراک لگ چکی ہے، اور   BioNTech(Comirnaty)یا  Sinovac (CoronaVac)اگر آپ کو

 دن سے زیادہ ہو چکے ہیں، تو آپ کو جلد از جلد تیسری خوراک لگوانی چاہیے۔ 180دوسری خوراک کو 

دنوں کے بعد وقت پر ویکسین کی تیسری خوراک حاصل کرنے سے  180میں دوسری خوراک کے اگر  .42

 قاصر ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟

حفاظت، مدافعتی صالحیت اور افادیت  کرنے کے لیے فی الحال تجویز کردہ شیڈول سے باہر ویکسین حاصل

چکا دن سے زیادہ کا عرصہ گزر  180بعد  کے بارے میں محدود معلومات موجود ہیں۔ اگر دوسری خوراک کے

 جلد دی جانی چاہیے۔ سےتو تیسری خوراک جلد  ہے
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Fosun Pharma/BioNTech Comirnaty COVID-19 mRNA ویکسین (BNT162b2)  کے بارے میں مزید

 معلومات

 اکثر پوچھے گئے سواالت

Comirnaty ٹیکہ سے متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالت 

 

کے  )ٹیکہ Comirnaty( (BNT162b2)ایم آراین اے ٹیکہ  Comirnaty COVID-19فوزم فارما/باواینٹیک 

محکمہ صحت کے ذریعہ  ان مصنوعات کی معلومات ساتھ   (FAQs)متعلق اکثر پوچھے جانے والے سواالت

 .تیار کئے گئے ہیں

 

 اپڈیٹ کیا جائے گا۔یہ دستاویز زیر غور رکھا جائے گا اور حسب ضرورت وقتا فوقتا 

 

FAQsاور یہ ماہر طبی صالح کا بدل نہیں ہے، براہ کرم  کی یہ معلومات محض عام حوالوں کے غرض ہے

 اپنے حالت سے متعلق کوئی بھی سوال یا الجھن کے لئے کسی ڈاکٹر یا فارمیسسٹ سے صالح لیں۔

 

 

 

 عام سواالت

43. 19-COVID ٹیکہ کاری کے کیا فوائد ہیں؟ 

SARS-CoV-2 سے نکالCOVID-19  وائرس انتہائی زیادہ پھیلنے واال ہے۔ ایک بار متاثرہ فرد شدید قسم کی

اگر آپ متاثر ہوتے ہیں  پیچیدگیاں پیدا کرسکتا ہے، اور بہت سارے حاالت میں، موت کی وجہ بھی بن سکتا ہے،

کو اپنی معمول کی Comirnaty تو آپ اہل خانہ، دوستوں، اور اپنے آس پاس لوگوں میں بیماری پھیال سکتے ہیں۔

سرگرمیوں کو پائیدار انداز میں دوبارہ شروع کرنے کے لیے، ہماری آبادی کے ایک بڑے حصے کو جلد ویکسین 

 لگانی چاہیے۔

ماسک پہننا اور سماجی دوری برقرار رکھنے سے آپ کے انفیکشن یا دوسروں میں پھیلنے کے امکانات کو کم 

کن یہ اقدامات کافی نہیں ہیں۔ ویکسین آپ کے مدافعتی نظام کے ساتھ ہم آہنگی کرنے میں مدد مل سکتی ہے، لی

سے کام کرے گی تاکہ آپ کے مدافعتی نظام کو وائرس سے لڑنے کے لیے تیار کیا جا سکے اگر آپ کو اس کا 

 کے خالف بہترین تحفظ فراہم کرے گا۔ COVID-19سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ 

ر ویکسینیشن مہم شروع کی ہے ان کے تجربے سے ظاہر ہوا ہے کہ کچھ ممالک جن ممالک نے بڑے پیمانے پ

 کی وبا کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے۔ COVID-19میں ویکسینیشن کوریج بڑھنے کے ساتھ ہی 

COVID-19  ویکسینیشنCOVID-19  ،انفیکشن کو روک سکتی ہے اور، اگر متاثر ہو توCOVID-19 

انفیکشن سے شدید بیماری اور موت  COVID-19 خطرے کو کم کرتی ہے۔سے سنگین بیماری اور موت کے 

کے خطرے میں مبتال افراد جیسے بزرگ یا دائمی بیماری والے افراد، جب تک کہ ان کے پاس کوئی تضاد 

جن لوگوں کو وائرس لگنے کا خطرہ ہے یا جن کو  نہ ہو، انہیں ذاتی تحفظ کے لیے ویکسینیشن لینی چاہیے۔

COVID-19 وائرس لگنے کا زیادہ خطرہ ہے انہیں جلد از جلد ویکسین لگوانی چاہیے۔ 

44. Comirnaty ( ویکسینmRNA 19-COVID کا کیا استعمال ہے؟ )ویکسین 

Comirnaty  ایک ٹیکہ ہے جس کا استعمالSARS-CoV-2سے نکلےک COVID-19 سے بچانے  وائرس

 .کے لئے ہوتا ہے

، جو کہ )جسم کا فطری دفاعی نظام(ٹیکہ اینٹی باڈی اور خون کے خلیات پیدا کرکے مدافعتی نظام پیدا کرتا ہے 

 کے خالف حفاظت فراہم کرتا ہے۔ COVID-19وائرس کے خالف کام کرتا ہے، اس طرح 
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Comirnaty  قوت مدافعت پیدا کے لئے یہ وائرس نہیں لئے ہوتا ہے، یہ آپ کوCOVID-19 ہیں مبتال کرے میں ن

 گا۔

45. Comirnaty ٹیکہ لگوانے سے پہلے ہمیں کس بات پر غور کرنا چاہئے؟ 

 ٹیکہ نہیں لینا چاھئے اگر آُپ کو: Comirnatyآپ کو 

 Comirnaty  کی پہلی خوراک سے الرجی ہے، یا متحرک جز سے الرجی ہے یا دوا کے کسی دوسرے

 جز سے الرجی ہے۔

 حفظان صحت سے بات کرنا چاھئے اگر:ٹیکہ لگوانے سے پہلے آپ کو ماہر 

  آپ کو کوئی دوسرا ٹیکہ انجکشن لینے کے بعد یا پہلے کبھیComirnaty  ٹیکہ لگوانے کے بعد شدید

 الرجک ری ایکشن یا سانس لینے میں پریشانی ہوئی ہے۔

  آپ ویکسینیشن کے عمل کے بارے میں گھبراہٹ محسوس کر رہے ہیں یا کسی انجکشن کے بعد کبھی

 وش ہو گئے ہیں۔بیہ

  آپ سخت بیمار ہیں یا تیز بخار سے متاثر ہیں۔ جو لوگ سخت بخار سے متاثر ہیں انھیں ٹیکہ لگوانے

 میں تاخیر کرنی چاھئے۔

  آپ کو خون بہنے کی پریشانی ہے، آپ کو آسانی سے چوٹ لگ جاتی ہے، یا آپ خون کے داغ کو

 روکنے کے لئے دوا کا استعمال کرتے ہیں۔

  آپ کا مدافعتی نظام کمزور ہے، کیوں کہ آپ HIV جیسے مرض میں مبتال ہیں یا کورٹیکوسترائیڈ

 رتے ہیں جو مدافعتی نظام کو متاثر کرتی ہے۔جیسی دوا کا استعمال ک

 

Comirnaty  دل کے باہر  پیریکارڈائٹسویکسین لینے کے بعد مایوکارڈائٹس )دل کے پٹھوں کی سوزش( اور(

کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حاالت ویکسین لینے کے چند دنوں کے اندر اندر پیدا ہو سکتے ہیں استر کی سوزش( 

کا  کے بعد ۔ ان کا مشاہدہ زیادہ تر دوسری ویکسین لینےدنوں کے اندر واقع ہو سکتے ہیں 14اور بنیادی طور پر 

ویکسینیشن موصول ہونے کے بعد، آپ کو  اور زیادہ تر اکثر جوان مردوں میں پائے  گئے ہیں۔کیا گیا ہے 

کی عالمات سے محتاط رہنا چاہیے، جیسے سانس لینے میں دشواری، دھڑکن   پیریکارڈائٹساور  مایوکارڈائٹس

 اور سینے میں درد اگر ایسا ہو تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔

کو مکمل طور پر تحفظ فراہم نہیں کرسکتا  تمام افراد بھی اپنے لینے والے Comirnatyی ٹیکہ کی طرح، کسی بھ

 اور یہ معلوم نہیں کہ کتنی لمبی مدت تک آپ محفوظ رہیں گے۔

کی افادیت تیسری خوراک کے بعد  Comirnatyکی تیسری خوراک حاصل کر سکتے ہیں۔  Comirnatyآپ 

میں آپ کو  بھی ان لوگوں میں کم ہو سکتی ہے جو قوت مدافعت کی کمزوری کے شکار ہیں۔ ان صورتوں

COVID-19 آپ  ۔ اس کے عالوہکو روکنے میں مدد کے لیے جسمانی احتیاطی تدابیر کو جاری رکھنا چاہیے

چاہیے۔ اپنے ڈاکٹر کے ساتھ مناسب انفرادی  کیا ہوا ہونا حاصل کے قریبی رابطوں کو مناسب طور پر ویکسین

 سفارشات پر تبادلہ خیال کریں۔

46. Comirnaty ٹیکہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ 

Comirnaty  3ویکسین انٹرماسکلر دی جاتی ہے۔ ویکسینیشن کورس مکمل کرنے کے لیے پہلی خوراک کے 

 ہفتے بعد دوسری خوراک وصول کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔

( JSCڈیزیز )سائنسی کمیٹی برائے ویکسین پریونٹ ایبل ڈیزیز اور سائنسی کمیٹی برائے ایمرجنگ اینڈ زونوٹک 

انفیکشن ہو  COVID-19( کی موجودگی میں ماضی میں EAPچیف ایگزیکٹو کے ماہر ایڈوائزری پینل ) نیز

ویکسین کے استعمال پر تبادلہ خیال کیا اور تازہ ترین اتفاق رائے کی  COVID-19چکے افراد اور بچوں میں 
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پریس ریلیز کے لیے  مارچ کو شائع کی گئی ہیں۔ براہ کرم متعلقہ 13عبوری سفارشات 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm پر کلک کریں 

 نفاذ کے انتظامات کے لیے 

 https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm کلک کریں۔پر 

COVID-19  ویکسین کی تیسری خوراک کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے لیے، براہ کرم کلک

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

 ٹیکہ لگوا سکتا ہوں؟ Comirnatyاگر میں حال میں دوا لے رہا ہوں تو کیا میں  .47

ویکسین استعمال کر رہے ہیں، حال ہی میں استعمال  ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر کو بتائیں اگر آپ کوئی

 کر رہے ہیں یا کوئی دوسری دوا استعمال کر سکتے ہیں، یا حال ہی میں کوئی اور ویکسین لگائی ہے۔

 ویکسین حاصل کر سکتی ہیں؟ Comirnatyکیا حاملہ یا دودھ پالنے والی خواتین  .48

EAP-JSC  عام بالغ آبادی کی طرح انتظامیہ کے انتظامات  کو ایک میٹنگ کی۔ ماہرین نے 2021دسمبر  23نے

ویکسین حاصل کرنے کی سفارش  mRNAحاملہ اور دودھ پالنے والی خواتین کو تیسری خوراک سمیت  کے ساتھ

 براہ کرم متعلقہ پریس ریلیز کے لیے  .کی

https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm پر کلک کریں۔ 

 مشین استعمال کرسکتا ہوں؟یا کوئی  ٹیکہ لینے کے بعد میں گاڑی چال سکتا ہو Comirnatyکیا  .49

ٹیکہ کاری کے بعض ممکنہ اثرات وقتی طور پر گاڑی چالنے یا مشین استعمال کرنے کے صالحیت کو متاثر 

کرسکتی ہیں۔ لہذا گاڑی چالنے یا مشین استعمال کرنے سے پہلے انتظار کریں یہاں تک کہ یہ اثرات ختم ہوجائیں۔ 

 رجوع کریں۔ سے 52سوال ئے مضر اثرات کے ل براہ کرم ٹیکہ کے ممکنہ

50. Comirnaty ٹیکہ کس چیز پر مشتمل ہے اور اس کے پیک کے اندر کیا ہے؟ 

Comirnaty  ٹیکہ کا متحرک جزCOVID-19  mRNA0.3ہلکی ہونے کے بعد شیشی  ,ٹیکہ پر مشتمل ہے 

mL  مائکروگرام 30میں  خوراک پر مشتمل ہر جس کے ہر ایک 6کےmRNA  ہے۔ 

 ہیں:دوسرے اجزا یہ 

 ((4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate) (ALC-

0315) 

 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159) 

 1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC) 

 کولیسٹرول 

 پوٹآشیم کلورائڈ 

 پوٹاشیم ڈیھائڈروجن فوسفیٹ 

 سوڈیم کلورائڈ 

 ڈیسوڈیم فوسفیٹ ڈیھائدریٹ 

 سکروز 

 انجکشن کا پانی 

خوراک پر مشتمل  6کی شفاف بوتل میں  2mL  (pH: 6.9 to 7.9)ٹیکہ سفید سے پھیلی ہوئی سفیدی رنگ کا ہے

 ہے، روکنے والے ایک ربر  اور المونیم مہر کے ساتھ گھوم جانے والے پالسٹک کا ڈھکن۔

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm
https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddose
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part2
https://www.info.gov.hk/gia/general/202112/23/P2021122300757.htm
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 شیشی 1شیشیاں،  5شیشیاں،  195پیک سائز: 

نوٹ: جب تک کم ڈیڈ والیوم والی سرنج اور/یا سوئیاں استعمال نہ کی جائیں )یعنی کم ڈیڈ والیوم والی سرنج اور 

مائیکرو لیٹر سے زیادہ نہ ہو( یہ ایک شیشی سے چھٹی خوراک نکالنے کے  35سوئی کے امتزاج کا ڈیڈ والیوم 

 لیے کافی نہیں ہو سکتا۔.

ا گیا ہے۔ ہے اور اب تک انسانوں پر اس کا تجربہ نہیں کی ٹیکہہ بالمقابل دوسرے کے نئی نیوکلک ایسڈ ٹیک .51

Comirnaty اور افادیت کو کیسے طئے کیا جاتا ہے؟ ٹیکہ کے سالمیت 

نیوکلک ایسڈ ٹیکہ اصول ہے کہ یہ ریبونیوکلک ایسڈ کو وائرس سے نکالتا ہے، چربی کو باندھتا ہے اور اسے 

اور نئے کرونا وائرس اسپائک پروٹین انسانی خلیات میں متعارف کراتا ہے، ٹیکہ انسانی خلیات میں الیا جاتا ہے 

ے لئے قوت مدافعت پیدا ہو اور متاثرہ خلیہ کے ختم پہونچاتا ہے تاکہ اینٹی باڈی پیدا کرنے ک )اینٹیگون(کے جین

 .خلیہ پیدا کرتا ہےTکرنے کے لئے 

مضر اثرات  )براہ کرم ٹیکہ کے ممکنہ اب تک، طبی تجربہ میں کوئی بڑی تحفظ کی پریشانی نہیں دیکھی گئی

وبا کے روکنے میں  COVID-19کے اعداد وشمار نے ، اور طبی تجربہ رجوع کریں( سے 52کے لئے سوال 

 . رجوع کریں( سے 56)براہ کرم سوال فیصد افادیت ظاہر کیا ہے 95

اور ترقی یافتہ   رجوع کریں( سے 54)براہ کرم سوال محکمہ صحت مقامی حفاظت کی پروفائیل پر نظر رکھے گا

اور کی تعیین افادیت  اور ممالک کی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے جاری کی گئی تازہ ترین سالمیت

 ۔پر مسلسل نظر رکھے گاتنظیم برائے عالمی صحت کی طرف سے اعالن کردہ حوالوں اور اختیارات 

 سالمیت

52. Comirnaty ٹیکہ کے ممکنہ مضر اثرات کیا ہیں؟ 

کے بھی مضر اثرات ہوسکتے ہیں، گرچہ ہر ایک پر یہ نہیں ہوتے  Comirnatyدوسرے تمام ٹیکوں کی طرح 

کے عام مضر اثرات عموما ہلکے اور وقتی ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو شدید قسم  Comirnatyہیں۔ بیشتر اوقات، 

 کے اثرات کا بھی تجربہ ہوسکتا ہے، لیکن بہت ہی کم مضر اثرات ہوتے ہیں۔

نشونما کی مدت بالمقابل دوسرے باضابطہ ٹیکوں کے بہت  اور کی تحقیقٹیکہ  COVID-19امر واقعہ یہ ہے کہ 

ہی مختصر ہے۔ اس لئے عوام میں وسیع پیمانے پر ٹیکہ کاری کے بعد نادر اور غیر متوقع مضر حادثات کے 

 واقع ہونے کا مکمل طور پر انکار نہیں کیا جاسکتا۔

کی خوراک  Comirnatyہو۔ الرجک ری ایکشن سے الرجک ری ایکشن پیدا  Comirnatyبہت کم چانس ہے کہ 

 جو ایک گھنٹہ تک رہتا ہے۔ پیدا ہوجاتا ہے میں لینے کے بعد عموما کچھ منٹ

شدید قسم کی الرجک ری ایکشن کی عالمات میں سانس لینے پریشانی، آپ کے چہرے اور گلے میں سوجن، دل 

 کمزوری شامل ہیں۔کی دھڑکن میں تیزی، آپ کے پورے جسم میں کھجالہٹ، چکر اور 

 .کا مطالعہ کیا جارہا ہے Comirnatyطبی تجربات میں اب بھی 

 براہ مہربانی تفصیالت کے لیے ویکسینیشن فیکٹ شیٹ ملحاظہ فرمائیں.

 ٹیکہ لگائے جانے کے  کوئی پیشگی احتیاط  ہیں؟ Comirnatyکیا  .53

لگانے کے بعد تیز حساسیت اور اینافائلکسس کی شکایت  Comirnatyان مصنوعات کی معلوامت کے مطابق، 

تک اس پر نظر  15کا وصول کنندہ مشاہدہ کے تحت رکھا جائے گا اور اور کم از کم  Comirnatyہوسکتی ہے۔  

جن کی اینافلکس کی تاریخ رہی ہو انھیں ٹیکہ لگوانے سے پہلے اپنے ڈاکٹر اور فارمیسست  رکھی جائے گی۔
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منٹ تک نگرانی کرنی  30، اگر انھیں ٹیکہ لگا دیا گیا توخوراک لینے کے بعد کم سے کم صالح لینی چاھئے

 چاھئے۔

گھنٹے  1کالس سے زیادہ دوائیوں سے فوری طور پر ) 1ویکسینیشن یا  COVID-19اگر آپ کے پاس پہلے سے 

ویکسینیشن سے الرجک رد عمل ہے  COVID-19کے اندر( شدید الرجک رد عمل کی تاریخ ہے یا پہلے سے 

جو خود محدود نہیں ہے یا اینٹی الرجی ادویاتکے تحت زبانی طور پر حل نہیں ہوا ہے تو براہ مہربانی اپنے ڈاکٹر 

 سے مشورہ کریں.

54. Comirnaty ٹیکہ لگوانے کے بعد اگر مجھے کوئی بڑا مضر اثر الحق ہو تو مجھے کیا کرنا چاھئے؟ 

ضر اثر الحق ہوتا ہے تو اپنے ڈاکٹر، فارمیسسٹ یا نرس سے بات کرئے۔ ماہر حفظان اگر آپ کو کوئی سخت م

صحت آپ کو مشورہ دیں گے، اپنی حالت کو سنبھالئے، محکمہ صحت کو خبر دینے کے لئے اپنی حالت کا صحیح 

 (DH)تعین کیجئے۔ 

COVID-19  ٹیکہ کی سالمیت پر نظر رکھنے کے لئےDH منفی منشیات کے رد عم نے"( لADR کی اطالع )"

ہے، اور  ( کی اطالع کے بعد منفی واقعات وصول کرتا ہےAEFIsدہندگی کا نظام جو حفاظتی ٹیکوں کی اطالع )

اگر ضروری ہوا تو، ماہرین حفظان صحت امیونائزیشن کے بعد ہونے والے کسی بھی مخالف واقعہ کی رپورٹنگ 

 کے لئے طبی طور پر اہم ہے۔ DHکریں گے، جو کہ ٹیکہ کی سالمیت کی مسلسل نگرانی کے سلسلے میں 

 افادیت

55. Comirnaty ٹیکہ کیا بالکل صحیح کام کرتا ہے؟ 

Comirnatyلگاتار دو دن تک دینا ہوگی۔ پہلی خوراک آپ کو بہتر تحفظ فراہم کر سکتی ہے، اور  ویکسین

دوسری خوراک آپ کو وائرس سے بچا سکتی ہے۔ انجیکشن کے فورا  بعد جسم میں اینٹی باڈیز بنتی ہیں اور پھر 

COVID-19 کے خالف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔  

 کتنا زیادہ تحفظ فراہم کرتا ہے؟ ٹیکہComirnatyاب تک کی طبی تحقیق کے مطابق،  .56

 12کی روک تھام میں کامرنٹی کی افادیت کا مطالعہ ایک بہت بڑے کلینیکل ٹرائل میں کیا گیا جس میں  19کوویڈ 

ان میں سے آدھے کو ویکسین ملی اور باقی  افراد شامل تھے۔ 44,000 سال اور اس سے زیادہ عمر کے تقریبا،

شرکاء کو یہ معلوم نہیں تھا کہ انہیں ویکسین ملی ہے یا پلیسبو سالئن  لگایا گیا۔ انجکشنسالئن آدھے کو پلیسبو 

 انجکشن۔

سال سے زیادہ  75سے زیادہ لوگوں میں کیا گیا )بشمول  36,500سال سے زیادہ عمر کے  16افادیت کا حساب 

ہے کہ ویکسین  پتہ چال اس مطالعے سے عالمات نہیں تھیں۔عمر کے افراد( جن میں انفیکشن کی کوئی سابقہ 

کیسز میں سے   18,198 کی عالمتی کیسز کم ہو گئے تھے COVID-19  95% حاصل کرنے والے افراد میں 

 18,325کی عالمات پائی گئیں ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے ڈمی ادویات حاصل کیں ) COVID-19میں  8

اس کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کے تجربہ میں  .کی عالمات پائی گئیں( 19کیسز میں کوویڈ  162میں سے 

 فیصد افادیت کا محصول ہوئی۔95%

کارکردگی دکھائی، بشمول دم، پھیپھڑوں کی دائمی 95 %کے زیادہ خطرے میں 19تجربہ نے شرکاء میں کوویڈ 

 ۔230kg/mبیماری، ذیابیطس ، ہائی بلڈ پریشر یا باڈی ماس انڈیکس< 

سال اور اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لیے  16ڈیٹا کا تجزیہ کیا گیا تاکہ  اس جاری طبی ٹرائل کے فالو اپ

شرکاء کو پلیسبو دیا  20,000شرکاء نے ویکسین لگوائی اور تقریبا   20,000افادیت کا تعین کیا جا سکے۔ تقریبا  

ماہ  6تھا۔ انفیکشن کا کوئی ثبوت نہیں  SARS-CoV-2گیا۔ دوسری خوراک کے سات دن بعد تک ان کے پاس 
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کیسز پلیسبو گروپ میں ہوئے۔  850کیسز ویکسین گروپ میں اور  77کے  COVID-19تک کی مدت میں، 

 افادیت کا مظاہرہ کیا۔  91.3% مجموعی طور پر، ویکسین نے 

سال کی عمر کے نوعمروں میں جن میں پچھلے انفیکشن کا کوئی ثبوت نہیں  15سے  12اس کے عالوہ، 

شرکاء میں سے  978شرکاء میں اور پلیسبو حاصل کرنے والے  1,005تھا، ویکسین حاصل کرنے والے 

ہے۔ شرکاء میں پہلے انفیکشن کے ثبوت کے ساتھ یا بغیر،   100 %افادیت میں کوئی کیس نہیں تھا۔ 16

شرکاء میں جنہوں نے پلیسبو  1,110کیسز  18کیسز تھے جنہوں نے ویکسین حاصل کی اور  0میں  1,119

 افادیت کی بھی نشاندہی کرتا ہے۔  100 % یہ  حاصل کیا۔

 ویکسین ایک خوراک کے بعد تحفظ فراہم کر سکتی ہے؟ Comirnatyکیا  .57

کی دو خوراک پوری نہیں کی ہے، ان میں ٹیکہ کی افادیت کو یقینی بنانے  Comirnatyوہ مریض جنھوں نے  

کے لئے طبی تحقیق کی اب مزید ضرورت ہے۔حالیہ اعداو وشمار کے مطابق، مجموعی طور پر ایک خوراک 

ہلی خوراک لینے کے بعد اور اعداد وشمار یہ بھی ظاہر کررہے ہیں کہ پہے۔  %82لینے کے بعد ٹیکہ کی افادیت 

 ہے۔ %52دوسری خوراک لینے سے پہلے 

58. Comirnaty  19کی پہلی خوراک لینے کے بعد کیا مریض دوسری خوراک لینے کے لئے-COVID  کے

 ٹیکہ کو بدل سکتا ہے؟

 ممبران عوام کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ جب ممکن ہو تو ایک ہی پروڈکٹ کے ساتھ  دونوں خوراک کی کاروائی

غیر معمولی صورتوں میں جہاں ویکسین وصول کنندہ اسی قسم کی ویکسین کے ساتھ سیریز مکمل  مکمل کریں۔

کرنے سے قاصر ہے )مثال کے طور پر پہلی خوراک کے بعد انفیلیکسس کی وجہ سے یا اگر ویکسین دستیاب 

شن ہو سکتی ہے ہر ویکسین کے ساتھ ویکسینی COVID-19نہیں ہے ویکسین تک رسائی نہیں ہے(، دوسری 

 کیس کی بنیاد پر غور کیا جاتا ہے۔

ان لوگوں کے لیے جنہیں انفیلیکسس ہے اور انہیں دوسری خوراک کے لیے کوئی دوسرا برانڈ حاصل کرنے کی 

ضرورت ہے تو براہ کرم اپنے حاضری والے ڈاکٹر یا فیملی ڈاکٹر سے متعلقہ ڈاکٹر کا تصدیقی لیٹر )بشمول 

یے کسی اور برانڈ کو حاصل کرنے کی وجوہات( حاصل کریں اور ویکسینیشن کے مقام پر دوسری خوراک کے ل

جائیں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے پیشہ ور افراد انفرادی حاالت کی بنیاد پر ویکسینیشن کا بندوبست کریں 

 گے۔

 کی روک تھام میں موثر ہے؟ Comirnaty 19-COVIDکیا  .59

طبی تجربہ کے ابتدائی اعداد وشمار کے مطابق، ماہر یقین رکھتے ہیں کہ ٹیکہ کاری آپ کو شدید طور پر بیمار 

کی وبا سے متاثر ہوجاتے ہیں، لیکن یہ یقینی بنانے کے لئے  COVID-19ہونے سے بچا سکتا ہے اگرچہ آپ 

 اب مزید طبی تجربہ کے اعداد وشمار کی ضرورت ہے۔

 سین مختلف قسموں کے خالف موثر ہے؟ویک Comirnatyکیا  .60

 رجوع کریں. سے 17براہ کرم سوال 
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 معیار

ٹیکہ کہاں تیار کیا جاتا ہے؟ ہونگ کونگ کو فراہم کیئے  Comirnatyہونگ کونگ کو مہیا کیا جانے واال  .61

 جانے والے ٹیکوں کے معیار کو کیسے بہتر اور یقینی بنایا جائے؟

Fosun Pharma  فراہم کردہ معلومات کے مطابق، ہونگ کونگ کے لئےComirnaty  ممالک میں جرمنی ٹیکے

 تیار کیئے جائیں گے۔ 

( گوڈ مینوفیکچرنگ پریکٹس PIC / Sٹیکہ بنانے والی کمپنی کو فارماسیوٹیکل انسپیکشن کوآپریشن سکیم )

(GMP کے معیارات ) تھ ایک تجزیاتی سرٹیفکیٹ بھی ہوگا پرعمل کرنا ہوگا۔ درآمد شدہ ٹیکہ کے سایا مساوی

 جس سے یہ ثابت ہوگا کہ ٹیکہ طے شدہ معیارات کے حساب سے مکمل ہے۔

62. Comirnaty ویکسین کے ذخیرہ کرنے کے لیے سخت تقاضے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ 

 ویکسین کو بچوں کی نظر اور پہنچ سے دور رکھا جانا چاہیے۔

کے بارے میں درج ذیل معلومات صحت کے پیشہ ور افراد کے لیے ذخیرہ، ایکسپائری، استعمال اور دیکھ بھال 

 ہیں۔

 اس دوا کو اس کے متعینہ تاریخ کے بعد استعمال نہ کریں جو EXPکے بعد کارٹون اور لیبل پر درج ہوتا  کہ

 ہے۔ متعینہ تاریخ ختم ہونے سے اس مہینے کا آخری دن مراد ہے۔

  انتہائی کم درجہ حرارت والے فریزر میںC °90-   سے°C 60- پر اسٹور کریں۔ 

  بند دوا کی شیشی کوC °25-  سےC °15-  ہفتوں تک کے لیے ذخیرہ اور منتقل کیا جا سکتا ہے۔ جو  2پر

 سے زیادہ نہ ہو۔ (EXP) کہ لکھی ہوئی متعینہ تاریخ

 روشنی سے بچانے کے لیے اصل پیکج میں ذخیرہ کریں۔ 

  جبC °90-  سے°C 60-   شیشیوں کے پیک کو  195تو ویکسین کے پر منجمد رکھا جائے °C2  سے 

°C8  3پر ( گھنٹے تک پگھالیا جا سکتا ہے یا انفرادی شیشیوں کو کمرے کے درجہ حرارتC ° 30  )تک

 منٹ تک پگھالیا جا سکتا ہے۔ 30 پر

 شیشی کی ٹرے سے شیشی نکالنے کے بعد اسے استعمال کے لیے پگھال دینا چاہیے۔ 

 کو پتال کر کے فورا  استعمال کرنا چاہیے۔ تاہم استعمال میں آنے والے استحکام کے  پگھلنے کے بعد ویکسین

 C2° اعداد و شمار نے ثابت کیا ہے کہ ایک بار فریزر سے ہٹانے کے بعد بنا پتال کیے ہوئے ویکسین کو 

سے زیادہ  (EXP) دن( تک ذخیرہ کیا جا سکتا ہے۔ جو کہ لکھی ہوئی متعینہ تاریخ 31ماہ ) 1پر  C8° سے 

گھنٹے تک نقل و حمل کے لیے استعمال کیا جا  12ماہ کی شیلف الئف کے اندر  1پر  C8° سے  C2° نہ ہو۔ 

 سکتا ہے۔

 استعمال کرنے سے پہلے نہ کھولی گئی ویکسین کوC° 30   گھنٹے تک ذخیرہ کیا  2تک درجہ حرارت پر

 جا سکتا ہے۔

 میں سنبھاال جا سکتا ہے۔ پگھلی ہوئی شیشیوں کو کمرے کی روشنی کے حاالت 

  پتال کرنے کے بعد ویکسین کو °C2 سےC ° 30   گھنٹے کے اندر استعمال کریں۔  6پر ذخیرہ کریں اور

 کسی بھی غیر استعمال شدہ ویکسین کو ضائع کردیں۔

  ایک بار فریزر سے ہٹانے اور پتال ہونے کے بعد شیشیوں کو ضائع کرنے کی نئی تاریخ اور وقت کے ساتھ

 نشان زد کیا جانا چاہیے۔

 ایک بار پگھل جانے کے بعد ویکسین کو دوبارہ منجمد نہیں کیا جا سکتا۔ 

 اس ویکسین کا استعمال نہ کریں اگر آپ کو پتال یا رنگت میں ذرات نظر آتے ہیں۔ 

 یں گندے پانی یا گھریلو فضالت کے ذریعے کوئی دوائی نہ پھینکیں۔ اپنے فارماسسٹ سے پوچھیں کہ وہ دوائ

 کیسے پھینکیں جو آپ اب استعمال نہیں کرسکتے ہیں۔ ان اقدامات سے ماحولیات کے تحفظ میں مدد ملے گی۔
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63.  Comirnaty  ویکسین کو ذخیرہ کرنے کی سخت ضرورت کے پیش نظر اس کے معیار کو انتظامیہ سے

 پہلے کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے؟

 ہوائی اڈے سے گودام تک

سے جاری کردہ ان کے اصل پیکیج میں ویکسین ہانگ کانگ پہنچنے پر براہ راست  یورپی کمپنیوں کی طرف

گودام میں پہنچائی جائیں گی۔ پیکج ایک درجہ حرارت کو برقراررکھنے کا آلہ ہے جس میں خشک برف ہوتی ہے 

ی درجہ تاکہ اس کے اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھا جا سکے۔ ٹرانسپورٹ کے دوران ہر پیکج کے اندرون

 حرارت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک ٹمپریچر الگر بھی رکھا جائے گا۔

 گودام میں ذخیرہ

گودام میں پہنچنے پر پیکج کو کھول دینا چاہیے اور ویکسین کو فوری طور پر انتہائی کم درجہ حرارت والے 

سے  -C °90ارت )یعنی فریزر میں منتقل کر دینا چاہیے جو کہ ویکسین کو ان کے مطلوبہ ذخیرہ درجہ حر

°C  -60  تک( پر برقرار رکھنے کے لیے تصدیق شدہ ہیں۔ گودام کا ذمہ دار شخص ویکسین کے بیچ کو

استعمال کے لیے صرف اسی صورت میں جاری کرے گا جب ٹمپریچر الگر سے ڈیٹا چیک کیا جائے تاکہ یہ 

ن ویکسین کو مطلوبہ اسٹوریج کے یقینی بنایا جا سکے کہ کمپنی سے گودام تک کے پورے سفر کے دورا

 درجہ حرارت پر رکھا گیا تھا۔

 درجہ حرارت کی نگرانی

توثیق شدہ مقامی اور ریموٹ االرم سسٹم ہر انتہائی کم درجہ حرارت والے فریزر میں نصب کیے جائیں گے۔ کسی 

کریں گے۔ انتہائی کم  بھی درجہ حرارت کی خرابی کی صورت میں االرم سسٹم گودام کے ذمہ دار افراد کو متنبہ

درجہ حرارت والے فریزروں کی بجلی کی خرابی یا مکینیکل ناکامی کی صورت میں بیک اپ پاور اور عارضی 

 اسٹوریج پالن بھی دستیاب ہیں۔

 ویکسین پگھالنا

ویکسینیشن مراکز/جگہوں سے آرڈر موصول ہونے پر ویکسین کو انتہائی کم درجہ حرارت والے فریزر سے 

 ئے گا اور گودام کے اندر ایک توثیق شدہ ٹھنڈے کمرے میں پگھال دیا جائے گا جس کا درجہ حرارت نکاال جا

°C2  سے °C8  پر برقرار رکھنے کی توثیق کی جاتی ہے۔ پھر پگھلی ہوئی ویکسین پر ان کی پگھلی ہوئی شیلف

ا جائے گا( پیک کیا جائے گا دن( کے ساتھ لیبل لگا دی 31مہینہ ) 1الئف )یعنی فریزر سے ہٹانے کے وقت سے 

 اور پہنچانے کے لیے تیار کیا جائے گا، یہ سب تصدیق شدہ کولڈ روم کے اندر کیا جائے گا۔

 ویکسین کو پہنچانا

پگھلی ہوئی ویکسین کو پہنچانےکے لیے ان کے درجہ حرارت پر برقرار رکھنے کے لیے کولنٹس سے بھرے 

ہر کولڈ باکس میں ٹمپریچر الگر بھی ہوگا تاکہ پہنچانے کے دوران درجہ توثیق شدہ کولڈ بکس فراہم کی جائیں گی۔ 

حرارت ریکارڈ کیا جاسکے۔ ویکسین کی وصولی کے بعد ویکسینیشن مراکز/جگہوں کا عملہ درجہ حرارت الگر 

سے ڈیٹا کی تصدیق کی جائے گی تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ ویکسین کو استعمال کے لیے جاری کرنے سے 

تک  C8° سے  C2° ہلے گودام سے ویکسینیشن مراکز/جگہوں تک نقل و حمل کے پورے عمل کے دوران پ

 برقرار رکھا گیا تھا۔

پر ذخیرہ کیا جاتا ہے جسے  C8° سے  C2° دن( ہے جب اسے  31مہینہ ) 1پگھلی ہوئی ویکسین کی شیلف الئف 

انتہائی کم درجہ حرارت والے فریزر سے ہٹانے کے وقت سے شمار کیا جاتا ہے۔ تمام پگھلی ہوئی ویکسین کو 

پگھلنے کے دوسرے دن کے اندر ویکسینیشن مراکز/جگہوں پر پہنچا دینا چاہیے تاکہ ویکسینیشن مراکز/جگہ کو 

کی جاسکے۔ پگھلی ہوئی ویکسین کو ویکسینیشن مراکز/جگہ پر میڈیکل دن کی شیلف الئف استعمال  28کم از کم 

 پر رکھا جائے گا۔ C8° سے  C 2°گریڈ ریفریجریٹرز کے ذریعے 
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ویکسین کے معیار کو کسی  Comirnatyمندرجہ باال سخت کولڈ چین کنٹرول اس بات کو یقینی بنا سکتا ہے کہ 

 ثر نہیں کیا جا سکتا ہے۔بھی حد سے باہر اسٹوریج کے درجہ حرارت سے متا

 


