
COVID-19  ویکسین اور ویکسینیشن پروگرام 

{ 2اکثر پوچھے گئے سواالت }  

 2022 مارچ 23کہ  جیسا

 فہرست 

Sinovac CoronaVac COVID-19 ( ویکسینVero Cellکے بارے میں مزید معلومات ) 

 عام سواالت

64. 1COVID-19  ویکسینیشن کے فوائد کیا ہیں؟ 

65. CoronaVac یکسینو (COVID-19 یکسینو (Vero Cell) کس لفعال غیر )ہے؟  یاستعمال ہوت  یے 

66. CoronaVac  ویکسین لینے سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا چاہئے؟ 

67. CoronaVac  ویکسین کیسے دی جاتی ہے؟ 

 ویکسین کرا سکتا ہوں؟اگر میں دوائی لے رہا ہوں تو کیا  تب بھی کورونا  واک  .68

 ویکسین لے سکتی ہیں؟ CoronaVacکیا حاملہ یا دودھ پالنے والی خواتین   .69

 ویکسین لینے کے بعد گاڑی چال سکتا ہوں یا مشین استعمال کرسکتا ہوں؟  CoronaVacکیا میں   .70

71. CoronaVac   ویکسین میں کیا ہوتا ہے اور اس پیک کے اندر کیا ہے؟ 

 حفاظت 

72.  CoronaVac  ویکسین کے ممکنہ سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ 

 کسین لینے کے لئے احتیاطی تدابیر ہیں؟وی CoronaVacکیا   .73

ویکسین لینے کے بعد سنگین مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے کیا    CoronaVacاگر مجھے   .74

 کرنا چاہئے؟

 افادیت

 کیا کورونا واک ویکسین فوری طور پر کام کرتا ہے؟  .75

 ویکسین کتنا تحفظ فراہم کرتی ہے؟  CoronaVacابھی تک کے طبی تحقیق کے مطابق ،   .76

77.  CoronaVac  راک لینے کے بعد ، کیا وصول کنندہ دوسری خوراک کسے دوسرے ویکسین کی پہلی خو

COVID-19 ویکسین سے لے سکتا ہے؟ 

 کی  شدت کو روکنے کے لئے موثر ہے؟   CoronaVac COVID-19کیا   .78

 کے خالف موثر ہے؟  حالتوںمختلف کورونا وائرس کے  یکسینو CoronaVac یاک .79

 معیار

ہانگ کانگ کو فراہم کی جانے والی کورونا ویکسین کہاں تیار کی جاتی ہے؟ ہانگ کانگ کو فراہم کی  .80

 جانے والی ویکسینوں کے معیار کو کیسے یقینی بنائیں؟

81. CoronaVac ہے؟  کیفیت  کی کیا ذخیرہ کرنے و ویکسین ک 

 

  



Sinovac CoronaVac  COVID-19  ( ویکسینVero Cell غیر فعال کے بارے میں مزید معلومات  ) 

CoronaVac میں اکثر پوچھے جانے والے سواالت: ویکسین کے بارے  

( ، غیر  Vero Cellویکسین ) COVID-19کورونا واک   Sinovacیہ اکثر پوچھے گئے سواالت )عمومی سوالنامہ( 

 سلسلے میں مصنوع کی معلومات کے مطابق محکمہ صحت نے تیار کیے ہیں " ویکسین( کے CoronaVacفعال )"

 اس دستاویز کو جائزہ کے تحت رکھا جائے گا اور وقتا فوقتا ضرورت کے اپ ڈیٹ کیا جائے گا 

عمومی سوالنامہ میں موجود معلومات صرف عام حوالہ کے لئے ہیں اور پیشہ ورانہ طبی مشورے کا متبادل نہیں  

 برائےکرم اپنی حالت سے متعلق کسی سوال یا خدشات کے لئے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رجوع کریں۔ہے۔ 

 عام سواالت 

64. 19-COVID   ویکسینیشن کے کیا فوائد ہیں؟ 

 ۔کریںسے رجوع   43براہ کرم سوال  

65. CoronaVac یکسینو  (19-COVID یکسینو  (Vero Cell) کس لفعال  غیر )ہے؟ یاستعمال ہوت یے   

CoronaVac  ہے جو  یکسینو یکاSARS-CoV-2  یوجہ سے ہونے وال یک یکشنوائرس کے انف COVID-19  

 ہے۔  یاستعمال ہوت یےکو روکنے کے ل

وائرس موجود ہیں ، جو مدافعتی نظام )جسم کے قدرتی دفاع( سے   2-کو  -ورونا ویک میں غیر فعال )مردہ( سارسک

کے    COVID-19و تیار کرتا ہے جو وائرس کے خالف کام کرتے ہیں ، لہذا انٹی باڈیوں اور خون کے خلیوں ک

 خالف تحفظ فراہم کرتا ہیں۔

 نہیں دے گا۔   COVID-19چونکہ کورونایک میں صرف مردہ وائرس موجود ہے ، لہذا یہ آپ کو 

66. CoronaVac ویکسین لینے سے پہلے ہمیں کیا سمجھنا چاہئے؟ 

 :چاہئے اگر آپ / آپ کو نہیں لیناویکسن   CoronaVacپ کو آ

ویکسین یا اسی طرح کی ویکسینوں کے کسی بھی جزو )فعال یا غیر فعال اجزاء ، یا عمل میں استعمال   •

 ہونے واال کوئی بھی مواد( سے الرجک ردعمل ہوا تھا۔

ڈائپسنیا ،  ویکسین سے پہلے کی شدید الرجک حرکتیں تھیں جیسے انفیلیکسس ، انجیوونیوروٹک ایڈیما ،  •

 وغیرہ۔

 ویکسین کی پچھلی خوراک کے بعد اعصابی نظام کا کوئی منفی ردعمل ہوا تھا۔ •

شدید اعصابی بیماری ہے )جیسے ٹرانسورس مائیالئٹس ، گیلین بیری سنڈروم ، ڈیمیلینٹنگ بیماری ،  •

 وغیرہ(۔

 بے قابو دائمی بیماری ہے۔ •

 :ور افراد سے بات کریں اگرآپ کو یہ ویکسین دینے سے پہلے صحت سے متعلق پیشہ 

 آپ کو بخار ہے۔ •

 آپ کو الرجی ہے۔ •

 آپ کو شدید بیماری یا شدید دائمی بیماری ہے ، یا دائمی بیماری کے شدید مرحلے میں ہے۔- •

 آپ کو ذیابیطس ، آکشیپ ، مرگی ، انسی فیلوپیتی ، ذہنی بیماری یا خاندانی تاریخ  میں ایسا ہے۔- •

 ا ہیمورجک امراض ہیں۔آپ کو تھومبوسائکٹوئنیا ی- •

آپ کے جسم میں کمزور ٹیومر ، نیفروٹک سنڈروم ، ایڈز ، یا کورٹیکوسٹرائڈ جیسی دوا کی وجہ سے - •

 مدافعتی نظام کمزور ہوا ہے جو آپ کے مدافعتی نظام کو متاثر کرتا ہے۔ 

پوری طرح   خوراک ویکسینیشن کورس ان لوگوں کی 2جیسا کہ کسی بھی ویکسین کی طرح ، کورونا ویک کا 

 حفاظت نہیں کرسکتا ہے جو اسے لیتے ہیں اور یہ معلوم نہیں ہے کہ آپ کتنے عرصے تک محفوظ رہیں گے۔



67. CoronaVac  ویکسین کیسے دی جاتی ہے؟ 

CoronaVac    دن کے وقفے سے   28کو انٹرمیسکولر طور پر دیا جاتا ہے اور حفاظتی ٹیکوں کا تجویز کردہ شیڈول

 خوراک ہے۔ 2

 نیز (JSC)  یزیززونوٹک ڈ ینڈا یمرجنگبرائے ا یٹیکم یاور سائنس یزیزڈ یبلا یونٹپر یکسینبرائے و   یٹیکم یسائنس

  ہو چکے یکشنانف  COVID-19 موجودگی میں ماضی میںی ( کEAP) ینلپ یڈوائزریکے ماہر ا  یگزیکٹوا یفچ

 یعبور یاتفاق رائے ک یناور تازہ تر یاال کیکے استعمال پر تبادلہ خ یکسینو COVID-19 یںافراد اور بچوں م

  یےکے ل یلیزر یس ۔ براہ کرم متعلقہ پریںہ  یگئ یمارچ کو شائع ک 13سفارشات 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/13/P2022031300312.htm  اور نفاذ کے   یںکلک کرپر

کلک پر https://www.info.gov.hk/gia/general/202203/18/P2022031800485.htm یےانتظامات کے ل

 ۔یںکر

COVID-19  براہ   یےخوراک کے نفاذ کے موجودہ انتظامات کے ل یسریت یک یکسینو

 ۔ یںکلک کر https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#thirddoseکرم

 اگر میں دوائی لے رہا ہوں تو کیا  تب بھی کورونا  واک ویکسین کرا سکتا ہوں؟  .68

کیا آپ استعمال کررہے ہیں ،  یا حال ہی میں استعمال کیا ہے یا کوئی  لینے سے پہلے ، اپنے ڈاکٹر کو بتائیں کہ 

 دوسری دوائیں استعمال کر سکتے ہے یا حال ہی میں کوئی دوسری ویکسین لی ہے۔ 

اس کے عالوہ ، مدافعتی اثر کو متاثر کرنے سے بچنے کے لئے انسانی امیونوگلوبلین اور ویکسین کے انجیکشن کو  

 الگ کرنا چاہئے۔   کم از کم ایک ماہ تک

 ویکسین لے سکتی ہیں؟ CoronaVacکیا حاملہ یا دودھ پالنے والی خواتین  .69

CoronaVac   الحال  یف یٹاڈ یکا طب  ینخوات یدودھ پالنے وال یاحاملہ ویکسین کی مصنوع کی معلومات کے مطابق

 ۔ ہے یںمتضاد نہ یہ یکنہے ل یںنہ  یابدست

 ویکسین لینے کے بعد گاڑی چال سکتا ہوں یا مشین استعمال کرسکتا ہوں؟ CoronaVacکیا میں  .70

ویکسینیشن کے ممکنہ اثرات میں سے کچھ مشینیں چالنے یا استعمال کرنے کی آپ کی صالحیت کو عارضی طور  

  پر متاثر کرسکتے ہیں۔ مشینوں کو چالنے یا استعمال کرنے سے پہلے جب تک یہ اثرات ختم نہ ہوجائیں تب تک

 ۔)یںسے رجوع کر  72سوال  یےکے ممکنہ مضر اثرات کے ل  یکسینکرم و براہ( -انتظار کریں

71. CoronaVac  ویکسین میں کیا ہوتا ہے اور اس پیک کے اندر کیا ہے؟ 

CoronaVac  فعال  یر فعال مادہ غ کاSARS-CoV-2 ( وائرسCZ02 ہے، ہر شینسٹر )0.5 یںم  یشی mL 1 یک  

 ہوتا ہے۔ ینٹیجنوائرس بطور ا SARS-CoV-2فعال  یرغ 600SU یںہے جس م یخوراک ہوت

 دوسرے اجزاء یہ ہیں: 

 ایلومینیم ہائیڈرو آکسائیڈ •

 ڈیسڈیم ہائیڈروجن فاسفیٹ ڈوڈیکاہڈریٹ  •

 فاسفیٹ مونوہائیڈریٹ سوڈیم ہائیڈروجن  •

 سوڈیم کلورائد •

 انجیکشن کے لئے پانی  •

 ویکسین دودھیا سفیدی مائل ہوتا ہے۔ اس سے مصنوعی بھاپ پیدا ہوسکتی ہے جو ہالنے سے منتشر ہوسکتی ہے۔ 

 شیشی فی باکس  40پیک سائز: 

 



 حفاظت 

72. CoronaVac  ویکسین کے ممکنہ سائیڈ افیکٹس کیا ہیں؟ 

بھی ضمنی اثرات کا سبب بن سکتا ہے ، حاالنکہ ہر ایک کو وہ نہیں ہوتا    CoronaVacتمام ویکسینوں کی طرح ، 

کے عام ضمنی اثرات عموما ہلکے اور عارضی ہوتے ہیں۔ کچھ کو زیادہ شدید ،   CoronaVacہے۔ عام طور پر ، 

 لیکن عام طور پر بہت کم لوگوں کو ، منفی اثرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔

ویکسینوں کی تحقیق اور نشوونما کی مدت    COVID-19یہ حقیقت ہے کہ دیگر باقاعدہ ویکسینوں کے مقابلے میں 

بہت کم ہے۔ لہذا ، آبادی پر وسیع پیمانے پر ویکسینیشن لگنے کے بعد بہت کم  یا غیر متوقع شدید منفی واقعات کو  

 مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جاسکتا۔ 

 شدید الرجک ردعمل کا سبب بن سکتا ہے۔  CoronaVacبہت کم  امکان ہے کہ 

شدید الرجک رد عمل کی عالمتوں میں سانس لینے میں دشواری ، آپ کے چہرے اور گلے میں سوجن ،  دل کی  تیز 

 دھڑکن ، آپ کے پورے جسم میں خراب دھڑکن ، چکر آنا اور کمزوری شامل ہیں۔

CoronaVac کل ٹرائلز کے زیر مطالعہ ہے۔ ابھی تک کلینی 

 یکھیںد یٹش  یکٹف یکسینیشنو  کی CoronaVacبراہ کرم   یےکے ل یالتتفص یاثرات ک یممکنہ ضمن
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf ۔ 

 ویکسین لینے کے لئے احتیاطی تدابیر ہیں؟  CoronaVacکیا  .73

کے وصول    CoronaVacق ، کورونا کو لینے کے بعد الرجک ردعمل ہوسکتا ہے۔ مصنوع کی معلومات کے مطاب 

منٹ تک ان کی نگرانی کی جانی چاہئے۔ الرجی  15کنندگان کو مشاہدے کے لئے رکھا جانا چاہئے اور کم سے کم  

کی تاریخ رکھنے والے افراد کو یہ ویکسین لینے سے پہلے مشورہ کے لئے اپنے ڈاکٹر یا فارماسسٹ سے رجوع  

کی پہلی    CoronaVacکرنا چاہئے۔ ویکسین کی دوسری خوراک ان لوگوں کو نہیں دی جانی چاہئے جنھوں نے 

 منا کیا ہے۔ خوراک پر الرجک ردعمل کا سا

گھنٹے   1طور پر ) یسے فور یوںدوائ یادہکالس سے ز 1 یا یکسینیشنو  COVID-19آپ کے پاس پہلے سے  اگر

سے الرجک رد عمل ہے جو خود  یکسینیشنو COVID-19پہلے   یاہے،  یختار یالرجک رد عمل ک دیکے اندر( شد

 ۔یںسے مشورہ کر ڈاکٹراپنے  یات،ادو یالرج ینٹیہوا ہے۔ ا یںطور پر حل نہ یزبان یاہے   یںمحدود نہ

ویکسین لینے کے بعد سنگین مضر اثرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو مجھے کیا کرنا   CoronaVacاگر مجھے  .74

 چاہئے؟ 

 ۔کریںسے رجوع   54براہ کرم سوال 

 

 افادیت 

 کیا کورونا واک ویکسین فوری طور پر کام کرتا ہے؟  .75

CoronaVac لی خوراک سے کچھ تحفظ مل سکتا ہےدو خوراکوں کی ایک سیریز کے طور پر ہوتا  ہے۔ آپ کو پہ  ،

اور دوسری خوراک لینے سے آپ وائرس کے خالف بہترین تحفظ حاصل کریں گے۔ اینٹی باڈیوں کو جسم میں 

 ا ہے۔  کے خالف تحفظ پیش کرنے کے لئے ویکسینیشن کے بعد وقت لگت COVID-19نشوونما کرنے اور 

 ویکسین کتنا تحفظ فراہم کرتی ہے؟   CoronaVacابھی تک کے طبی تحقیق کے مطابق ،  .76

CoronaVac   کے کلینیکل ٹرائلز برازیل اور ترکی میں کئے جاتے ہیں۔ 

مریضوں کے ساتھ   COVID-19کلینیکل ٹرائل کی ہدف آبادی میں میڈیکل عملہ شامل ہے جو  3برازیل میں فیز 

دن کے عالوہ(  14خوراکوں کے درمیان  2خوراکیں ) 2شرکاء نے ویکسینیشن کی  12396 رابطے میں آئیں گے۔



  253دن بعد مشاہدہ اور نگرانی کی مدت میں داخل ہوئے ، اس دوران  14مکمل کیں اور دوسری خوراک کے 

اکوں کی تکمیل  خور  2معامالت پائے گئے۔ تحقیقی اعداد و شمار سے ، یہ نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ ویکسینیشن کی 

کی روک تھام کی ویکسین کی افادیت: اسپتال میں داخل ہونے ، شدید بیماری اور موت     COVID-19دن بعد  14کے 

فیصد  83.70فیصد ہے ، جبکہ واضح عالمات کی روک تھام اور طبی عالج کی ضرورت    100کی روک تھام میں 

فیصد ہے۔ فی الحال دستیاب   50.65ہے ، اور بغیر کسی عالج کے ہلکے عالمات کی روک تھام کی افادیت کی شرح 

 محدود ہے۔  یا اس سے زیادہ عمر کے افراد کے لئے فائدہ 60معلومات کے مطابق ، اس کلینیکل ٹرائل میں 

کے کلینیکل ٹرائلز کا تعلق ہے ، موجودہ اعداد و شمار کے مطابق ، ویکسین   3جہاں تک ترکی اور انڈونیشیا میں فیز 

افادیت   (EUL) سال کی عمر کے مضامین میں ڈبلیو ایچ او کے ایمرجنسی یوسٹ لسٹنگ 59سے  18کی افادیت بھی 

 تشخیص کے لئے مزید اعداد و شمار کی ضرورت ہے۔ فیصد زیادہ ہے ، لیکن  مزید   50کے معیار سے 

77. CoronaVac   ویکسین کی پہلی خوراک لینے کے بعد ، کیا وصول کنندہ دوسری خوراک کسے دوسرے

19-COVID   ویکسین سے لے سکتا ہے؟ 

 ۔کریںسے رجوع   58براہ کرم سوال 

 کی  شدت کو روکنے کے لئے موثر ہے؟ CoronaVac  19-COVIDکیا  .78

 ۔کریںسے رجوع   59براہ کرم سوال 

 کے خالف موثر ہے؟  حالتوںمختلف کورونا وائرس کے  یکسینو  CoronaVac یاک .79

 ۔کریںسے رجوع   17براہ کرم سوال 

 معیار 

فراہم کی جانے  ہانگ کانگ کو فراہم کی جانے والی کورونا ویکسین کہاں تیار کی جاتی ہے؟ ہانگ کانگ کو   .80

 والی ویکسینوں کے معیار کو کیسے یقینی بنائیں؟

Sinovac   کے ذریعہ فراہم کردہ معلومات کے مطابق ، ہانگ کانگ کے لئے کورونا واکس ویکسین چین کے بیجنگ

 ، ڈیکسنگ ضلع میں تیار کی جائے گی۔ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/CoronaVac_ENG_PI_detailed.pdf   یےکے ل  پڑھنے یکیجپ  منسلک

 ورژن( یلی)تفص یںپر کلک کر

یکچرنگ پریکٹس  ویکسین بنانے والے کو فارماسیوٹیکل انسپیکشن کوآپریشن سکیم )پی۔آئی۔سی/ ایس( اچھی مینوف

)جی۔ایم۔پی( معیارات ، یا اس کے مساوی کام کرنا چاہئے۔ درآمد شدہ ویکسین کے پاس یہ تجزیہ کرنے کا ایک  

 سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے کہ یہ ثابت کریں کہ اس میں خاصیت ہے۔ 

81. CoronaVac  ہے؟ کیفیت کی کیا ذخیرہ کرنے وویکسین ک 

 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 ہیں۔ دیکھ بھال، ایکسپائری، استعمال اور ذخیرہ

  ہوتا  کے بعد درج EXP ن اور لیبل پروکارٹ کہ کے بعد استعمال نہ کریں جو اس کے متعینہ تاریخ اس دوا کو  •

 آخری دن مراد ہے۔ا اس مہینے کسے ختم ہونے  متعینہ تاریخہے۔ 

 ۔ںی۔ منجمد نہ کرںیاسٹور کر پر C8° سے  C2°  ںیم ٹری جریفریر •

 کریں۔ ذخیرہروشنی سے بچانے کے لیے اصل پیکج میں  •

 ۔استعمال کریں فورا  کھولنے کے بعد  •

کے ذریعے کوئی دوائی نہ پھینکیں۔ اپنے فارماسسٹ سے پوچھیں کہ وہ دوائیں   تگندے پانی یا گھریلو فضال •

 تے ہیں۔ ان اقدامات سے ماحولیات کے تحفظ میں مدد ملے گی۔سک جو آپ اب استعمال نہیں کریں کیسے پھینک

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

