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 ی سینٹر کیسے کام کرتا ہے؟ اجتماعی ٹیکہ کار .84
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 درخواست دے سکتا ہوں؟
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کے  .101 لوگوں  دوسرے  کہ  جب  تھا  گیا  کیا  پرنٹ  کیوں  میں  سفید  اور  سیاہ  ریکارڈ  ویکسینیشن  میرا 
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فنڈ سے ادائیگی موصول ہوئی ہے ، تو کیا وہ ویکسین بنانے والے کے   AEFIاگر کسی دعویدار کو   .114

 خالف ہونے والے خرابی یا نقصان کے لئے قانونی سہولیات حاصل کرسکتا ہے؟
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 کیا شراب کا استعمال ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے؟ .121
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انفیکشن سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ٹیکہ لگوانے  COVID-19بہت سے لوگ   .124
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 متوقع یا ناخوشگوار اضافے کے شواہد موجود ہیں؟
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 ٹیکہ کاری پروگرام اور مقامات 

82. 19-VIDOC  ٹیکہ کاری پروگرام کیا ہے؟ 

حکومت تمام ہانگ کانگ کے باشندوں کو ان کے خطرے کے زمرے کے مطابق مرحلہ وار اور منظم انداز میں  

COVID-19   ٹیکہ کاری مفت پیش کرنے کے لئے عالقہ بھر میںCOVID-19   )ٹیکہ کاری پروگرام )پروگرام

ٹیکہ مختلف مقامات پر دستیاب ہوگا، بشمول اسپتال اور کلینک    COVID-19پروگرام کے تحت،   ۔ شروع کیا ہئے 

 کے اس کی رسائی رہائشی نگہداشت کے گھروں اور کمیونٹی ٹیکہ کاری مراکز تک ہوگی۔  

 کیا ملک کے عوام کس قسم کا ٹیکہ لگوانا ہے اس کا انتخاب کرسکتے ہیں؟  .83

لحاظ سے فراہم کی جانی ہے ، جیسے ٹیکہ حکومت فیصلہ کرے گی کہ کس طرح کی ٹیکہ مختلف حاالت کے  

اگر ملک کے عوام کسی اور قسم کی ٹیکہ کا   وصول کنندگان کے گروپ ، ٹیکہ کی ترتیبات اور ترسیل کے وقت۔

انتخاب کو ترجیح دیتے ہیں تو، وہ ایک مختلف جگہ منتخب کرسکتے ہیں جہاں ان کی ترجیحی قسم کی ٹیکہ 

 دستیاب ہوگی۔  

 ی سینٹر کیسے کام کرتا ہے؟ اجتماعی ٹیکہ کار .84

کے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام )پروگرام( کو سپورٹ کرنے کے لیے، مختلف   COVID-19پورے خطے میں 

ویکسین فراہم کرنے کے لیے    Comirnaty (BioNTech)سے سائنویک اور پھر  2021 فروری    26اضالع میں  

کمیونٹی سینٹرز قائم کیے گئے ہیں۔ کمیونٹی سینٹر مرحلہ وار کھلے گا۔ ہانگ کانگ کے رہائشی اپنے خطرے  

  کے زمرے کے مطابق مرحلہ وار اور منظم طریقے سے مفت ویکسین حاصل کر سکتے ہیں۔

  مالقات کا طریقہ:

سلسلہ کو آسان بنانے کے لئے، ملک کے عوام پروگرام کی    ہجوم کو جمع ہونے سے روکنے اور انتظامات کے

 تقرری کی ویب سائٹ پر مالقات کا وقت طئے کر سکتے ہیں  

 ٹیکہ کاری: 

انتظامیہ کے   ٹیکہ کاری مراکز پہنچنے پر، عملہ فرد کو ٹیکہ سے متعلق معلومات کی وضاحت کرے گا اور 

ٹیکہ کاری کا ریکارڈ   ،یکہ کاری موصول ہونے کے بعدسامنے ٹیکہ کاری کے مناسب ہونے کی تصدیق کرے گا۔ ٹ

  منٹ قیام کرنا چاہئے۔  15افراد کو جانے سے پہلے مشاہدے کے لئے کم از کم  فراہم کیا جائے گا۔

تبصرہ: ایک ہی دن کے ٹکٹوں کے انتظام کے لئے براہ کرم 

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

ویکسینیشن سٹیشنوں کے لیے شدید موسم میں    COVID-19کمیونٹی ویکسینیشن سنٹرز اور ہسپتال   .85

 خاص انتظام کیا ہوگا؟ 

یا اس سے اوپر کے نافذ ہونے پر، کمیونٹی ویکسینیشن   8سگنل نمبر کالی بارش کی وارننگ / ٹائفون وارننگ 

( میں ویکسینیشن سروس معطل کر  HCVSsویکسینیشن اسٹیشنز )  COVID-19( اور ہسپتال CVCsسینٹرز )

کے خراب موسمی انتظامات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے   CVCs / HCVSsدی جائے گی۔ 

کو پڑھنے کے لیے   FAQsلیے براہ کرم متعلقہ 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf پر جائیں۔ 

 کیا ہانگ کانگ سے باہر کے باشندے ویکسینیشن کے اہل ہیں؟ .86

   کی طرف رجوع کریں۔ https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme#eligibleبراہ کرم 

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/programme
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/badweatherFAQs_ENG.pdf
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آن الئن بکنگ سسٹم کے ذریعے کس قسم کی شناختی دستاویزات قبول کی جائیں گی؟ ہانگ کانگ کے ان  .87

 رہائشیوں کے لیے ریزرویشن کیسے کریں جن کے پاس دیگر شناختی دستاویزات ہیں؟

سٹم صرف پانچ شناختی دستاویزات کو قبول کرتا ہے یعنی ہانگ کانگ کا شناختی  فی الحال آن الئن بکنگ س

کارڈ، ہانگ کانگ پیدائش سرٹیفکیٹ، قونصلر کور کا شناختی کارڈ، شناختی کارڈ کے لیے درخواست کی  

منظوری کے حامل افراد اور استثنٰی کا سرٹیفکیٹ۔ ہانگ کانگ کے رہائشی کے لیے جن کے پاس دیگر شناختی  

کے پاس الئیں )سوائے ان کے جو نجی ہسپتال چالتے   CVCs دستاویزات ہیں، براہ کرم شناختی دستاویز کو

کے کوٹہ کی تھوڑی مقدار محفوظ رکھے گا۔ وہ دوسرے   ہیں( اور عملہ ان کی ویکسینیشن کے لیے روزانہ

 مقامات پر بھی جا سکتے ہیں، جیسے کہ ویکسینیشن کے لیے نجی کلینک۔ 

ھ ساتھ ہانگ کانگ کے رہائشیوں کے لیے جن کے پاس دیگر شناختی دستاویزات ہیں،  وہ ڈاکخانوں اس کے سات

 سے آن الئن بکنگ کے لیے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ 

کہ .88 )جیسے  ہے  حاصل  استثنٰی  سے  انتظامات  کے  قرنطینہ  لیے  کے  آنے  واپس  کانگ  ہانگ   مجھے 

Return2hk   الزمی جانچ کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ کیا میں  اسکیم کے تحت( لیکن ابھی متعدد

 ویکسینیشن لینے کے لیے براہ راست کمیونٹی ویکسینیشن سینٹر جا سکتا ہوں؟ 

کمیونٹی ویکسینیشن سینٹر جانے والے شہریوں کو انفرادی مقام کی زیارت سے متعلق انفیکشن سے بچاؤ کے  

ع افراد کو متعلقہ جانچ کی آخری تاریخ سے پہلے الزمی  اقدامات کی تعمیل کرنی چاہیے۔ الزمی جانچ کے تاب

جانچ کرا لینا چاہیے۔ اگر شہریوں نے منفی نتیجہ حاصل کیا ہے لیکن پھر بھی وہ متعدد ٹیسٹوں کے تابع ہیں، تو  

انفرادی مراکز اپنے زیارت سے متعلق انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کے مطابق آپ کی ویکسینیشن سے انکار  

 ہیں۔   کر سکتے

اگر شہریوں کو مقام کی زیارت سے متعلق انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کی وجہ سے ویکسینیشن حاصل 

 کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو انہیں ویکسینیشن کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 اگر میں الزمی جانچ کی ضرورت سے گزر رہا ہوں تو کیا مجھے ویکسینیشن ملنی چاہیے؟ .89

الزمی جانچ کے تابع افراد کو متعلقہ جانچ کی آخری تاریخ سے پہلے الزمی جانچ کرا لینا چاہیے۔ اگر شہریوں 

نے منفی نتیجہ حاصل کیا ہے لیکن پھر بھی وہ متعدد ٹیسٹوں کے تابع ہیں، تو انفرادی مراکز اپنے زیارت سے  

 سے انکار کر سکتے ہیں۔ متعلق انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کے مطابق آپ کی ویکسینیشن

اگر شہریوں کو مقام کی زیارت سے متعلق انفیکشن سے بچاؤ کے اقدامات کی وجہ سے ویکسینیشن حاصل 

 کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو انہیں ویکسینیشن کو مؤخر کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

 ٹیکہ کاری کے بعد پیدا ہونےوالے سواالت 

ٹیکہ کے مضر اثرات کا سامنا کر رہا ہوں تو مجھے کیا  COVID-19اگر مجھے شبہ ہو کہ میں خود کو  .90

 کرنا چاہئے؟ 

 ضمنی اثرات سے متعلق معلومات ویکسین کی فیکٹ شیٹ پر حاصل کی جا سکتی ہیں۔

Sinovac ویکسین 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.p

 df 

BioNTech  ویکسین 

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_CoronaVac_ENG.pdf
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https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.

 pdf 

ویکسین کے عام ضمنی اثرات عام طور پر ہلکے اور عارضی ہوتے ہیں۔ کچھ کو   COVID-19عمومی طور پر  

سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ٹیکہ لگانے کے بعد، آپ کو نگہ داشت   زیادہ شدید، لیکن عام طور پر نادر، برے اثرات کا

 منٹ تک رہنا ہوگا۔  15والی جگہ میں 

جہاں آپ کو شاٹ مال وہاں درد اور تکلیف کو کم کرنے کے لئے، آپ عالقے پر صاف، ٹھنڈا، گیال واش کالتھ   

کرنے کے لئے، وافر مقدار میں    لگا سکتے ہیں۔ اپنے بازو کو نرمی سے ہالئیں۔ ہلکے بخار سے تکلیف کو کم

 مشروبات لیں 

اپنے ڈاکٹر یا دیگر ہیلتھ کیئر پروفیشنلز )مثال دانت کے ڈاکٹر، فارماسسٹ، نرسیں اور چینی ڈاکٹروں( سے مشورہ  

 لیں، اگر: 

 گھنٹے بعد بڑھ جاتی ہے؛ یا  24انجکشن کی جگہ پر درد یا سرخی انجکشن سے  • 

 دنوں میں دور ہوتے نظر نہیں آئے؛ یاآپ کے ضمنی اثرات کچھ  • 

 آپ کے ضمنی اثرات یا عالمات آپ کو پریشان کر رہے ہیں  • 

اگر آپ طبی مشورہ حاصل کرتے ہیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ہیلتھ کیئر پروفیشنلز کو اپنی ویکسی نیشن  

یں اپنا ویکسی نیشن ریکارڈ کارڈ کی تفصیالت کے بارے میں بتائیں اور دستیاب ہونے کی صورت میں سے انہ

دکھائیں۔ وہ مشورہ دیں گے، آپ کی حالت کا انتظام کریں گے اور ایمونائزیشن کے بعد محکمہ صحت کو کسی  

 ۔بھی نامساعد واقعہ کی اطالع دینے کے لئے مناسب تشخیص کریں گے جو کہ طبی طور پر اہم سمجھا جاتا ہے

91. 19-COVID  19ویکسین مجھے-COVID  کی وبا میں مبتال کر سکتی ہے؟ 

Sinovac    اور Comirnaty (BioNTech)  ویکسین میں زندہ وائرس نہیں ہوتا جوCOVID-19    کا سبب بنتا

 سے بیمار نہیں کر سکتے۔  COVID-19ہے۔ یہ ٹیکے آپ کو 

براہ کرم اس بات سے آگاہ رہیں کہ ویکسینیشن کے بعد جسم کو قوت مدافعت بنانے میں عام طور پر کچھ وقت  

لگتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اس وائرس سے متاثر ہوسکتا ہے جو ویکسینیشن سے  

بنتا ہے اور اب بھی بیمار ہوسکتCOVID-19کچھ پہلے یا اس کے بعد   ا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کا سبب 

 ویکسین کے پاس تحفظ فراہم کرنے کے لئے کافی وقت نہیں ہے۔

92. 19-COVID  19ٹیکہ لینے کے بعد، کیا میں وائرل کی جانچ کرانے پر پر-COVID   کے لئے مثبت پایا

 جاسکتا ہوں؟

Sinovac    اورComirnaty (BioNTech)    سب کو انٹرامسکرلر  پر دیا جاتا ہے اور بہت کم امکان   ویکسین

کے لئے آپ کے نیوکلک ایسڈ یا اینٹی جن ٹیسٹ کے نتیجے کو متاثر کرے    COVID-19سانس کے نمونوں میں  

 گا, جو کہ دیکھنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ آیا آپ کو فی الحال انفیکشن ہے یا نہیں.

ردعمل )ویکسینیشن کا ہدف( تیار ہوتا ہے تو ، اس بات کا امکان موجود ہے کہ آپ  اگر آپ کے جسم میں مدافعتی 

ہیں۔ اینٹی باڈی ٹیسٹ عام طور پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ کو پچھلے   آسکتےاینٹی باڈی کے کچھ ٹیسٹوں پر مثبت  

طح کا تحفظ ہوسکتا  اور یہ بھی کہ آپ کو وائرس کے خالف کچھ س  کا پچھال ریکارڈ تھاانفیکشن یا ویکسینیشن  

 ہے۔

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/COVID19VaccinationFactSheet_Comirnaty_ENG.pdf
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اگر ٹیکہ کاری کے بعد مجھے تحفظ حاصل ہے تو مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ کیا مجھے تصدیق کرنے کے   .93

 لئے کوئی ٹیسٹ کرانے کی ضرورت ہے؟

ٹیکہ    COVID-19( کی لیبارٹری ٹیسٹنگ معمول کے مطابق  یا سیرولوجی PCR)  COVID-19عام طور پر ، 

منفی نتیجہ یا کم اینٹی باڈی لیول تحفظ کی کمی سے وابستہ ضروری نہیں ہے۔    لگانےسے پہلے یا اس کے بعد 

عالمات کا تجربہ کرتے ہیں تو، ڈاکٹر سے مشورہ کریں اور اگر ضروری    COVID-19اگر آپ   نہیں ہو سکتا۔

 ہو تو جانچ کرائیں۔

کیا میں دوسری  ویکسین کی پہلی خوراک موصول ہونے کے بعد اگر مجھے شدید منفی ردعمل ہو تو،   .94

 خوراک حاصل کرنے پر آمادہ ہو سکتا ہوں؟ 

صحت عامہ کی خاطر، اگر کسی فرد کو ویکسین کی پہلی خوراک موصول ہونے کے بعد شدید منفی ردعمل پیش 

آیا جس کی وجہ ہسپتال میں داخل ہونا پڑا، کمیونٹی ویکسینیشن سینٹرز یا ہسپتال اتھارٹی کے جنرل آؤٹ پیشنٹ  

تاکہ متعلقہ فرد   یکسین کی دوسری خوراک کے لئے اس کا / اسکی تقرری منسوخ کردی جائے گی،کلینک میں و 

کو دوسری خوراک حاصل کرنے کے لئے دوسری آن الئن تقرری سے پہلے ڈاکٹر سے صالح لینے کی اجازت  

 دی جاسکے۔

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

ویکسینیشن سے قبل الرجی کا رد عمل ہے جو خود محدود    COVID-19اندر( شدید الرجی کا رد عمل ہوتا ہے، یا  

 نہیں ہے یا زبانی اینٹی الرجی ادویات سے طور پر حل نہیں ہوا ہے، تو اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. 

 نے سے روک دیا جائے گا؟ویکسین لگوانے کے بعد مجھے خون کا عطیہ دی COVID-19کیا  .95

براہ کرم مناسب بلڈ ڈونر اسکریننگ پالیسی کے لیے  

https://www5.ha.org.hk/rcbts/news/covid19vaccination?lang=en   پر جائیں۔ 

 ویکسینیشن ریکارڈ

 الیکٹرانک ویکسینیشن ریکارڈ" کیا ہے؟" .96

   COVID-19عوام کو ان کے اپنےقائم کی ہے تاکہ  )www.evt.gov.hk (حکومت نے ایک ویب سائٹ

ویکسینیشن ریکارڈ اور ٹیسٹنگ ریکارڈ کو الیکٹرانک ورژن کے طور پر ڈاؤن لوڈ کرنے میں سہولت فراہم کی 

 جاسکے تاکہ ان کے سمارٹ موبائل فون کے اسٹوریج اور ڈسپلے کو آسان بنایا جاسکے۔ جب کسی کو 

COVID-19"ا جاتا ہے، تو وہویکسینیشن پروگرام" کے تحت ٹیکہ لگای "iAM Smart"   کے ذریعے شناخت

 کی تصدیق کرنے کے بعد براہ راست ویب سائٹ سے "الیکٹرانک ویکسینیشن ریکارڈ" ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔

ویکسینیشن کے ریکارڈ کو اپ ڈیٹ کرتی ہے" اس کے انتظامات کے بارے   COVID-19 تبصرہ: "حکومت

 ریلیز مالحظہ فرمائیں۔جاننے کے لیے براہ کرم متعلقہ پریس 

https://www.info.gov.hk/gia/general/202109/24/P2021092400469.htm 

 میں حاصل کردہ ویکسین کے بیچ/الٹ نمبر کو کیسے چیک کروں؟ .97

 ویکسین کا بیچ / الٹ نمبر آپ کے ویکسینیشن ریکارڈ پر دستیاب ہے۔ 

 ریکارڈ دے سکتا ہوں؟ کیا میں حکومت کو اپنے غیر مقامی ویکسینیشن  .98

ویکسینیشن ریکارڈ کے دینے کے انتظامات کے بارے میں مزید   COVID-19 ہاں، براہ کرم غیر مقامی

 پڑھنے کے لیے  FAQsمعلومات اور متعلقہ  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf   پر جائیں۔ 
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سفری مقصد کے لیے اپنے پاسپورٹ پر موجود نام اور پاسپورٹ  میں ہانگ کانگ کا رہائشی ہوں۔ کیا میں   .99

ویکسینیشن ریکارڈ پر ذاتی تفصیالت کو تبدیل کرنے کے لیے درخواست دے   COVID- 19نمبر کو اپنے

 سکتا ہوں؟ 

ویکسینیشن کا ریکارڈ ہانگ کانگ کے شناختی  COVID-19 ہانگ کانگ کے رہائشی کے لیے ہانگ کانگ میں

پر مبنی ہے۔ ویکسینیشن ریکارڈ میں ذاتی تفصیالت ہانگ کانگ کے شناختی کارڈ سے مماثل   کارڈ کے ریکارڈ

ہونی چاہئیں۔ اس لیے یہ پاسپورٹ کی معلومات کو ریکارڈ پر استعمال کرنے کے لیے تبدیل کرنے سے قاصر 

 ہے۔

ھ اس شخص کو  ویکسین وصول کرنے والے کی تاریخ پیدائش اور جنس کے بارے میں معلومات کے ساتھ سات

ستمبر سے جاری  29حکومت کی طرف سے  HKSAR موصول ہونے والی ویکسین کے مینوفیکچرر کو

ویکسینیشن ریکارڈ میں شامل کر دیا گیا ہے، ان سفری قواعد )بشمول ویکسینیشن کے   COVID-19 کردہ

ر پر اپنائے جارہے  تقاضوں( کو پورا کرنے کے مقصد سے جو چند غیر ملکی دائرہ اختیار کے ذریعہ عام طو

ہیں۔ متعلقہ اپ ڈیٹ کاغذی اور الیکٹرانک ریکارڈ دونوں پر الگو ہوتا ہے۔ حکومت نے ان افراد کو اپ ڈیٹ شدہ  

ریکارڈ فراہم کرنے کے انتظامات کیے ہیں جنہیں پہلے ہی ویکسین لگائی جا چکی ہے، تاکہ عوام کی سفری 

ے براہ کرم ضروریات کو آسان بنایا جا سکے۔ تفصیالت کے لی

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

 مالحظہ کریں۔  

عوام کے وہ ارکان جو ہانگ کانگ سے باہر مقامات کا سفر کرنا چاہتے ہیں انہیں روانگی سے پہلے منزل کے  

کی حکومت   داخلے کے قرنطینہ کے قواعد کے ساتھ ویکسینیشن کی ضروریات کو چیک کرنا چاہیے اور منزل

 کا تازہ ترین اعالن غالب ہوگا۔

اگر مجھے ویکسینیشن ریکارڈ پر درج معلومات میں کوئی خامی نظر آتی ہے )جیسے کہ تاریخ پیدائش یا  .100

 جنس( تو میں کیا کر سکتا ہوں؟

پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ براہ کرم کاغذی  vacs@dh.gov.hkویکسین شدہ افراد مدد حاصل کرنے کے لیے 

اپنے ای میل میں فراہم کریں۔ اگر آپ کے کاغذی ( Refسینیشن ریکارڈ کے نیچے بائیں جانب حوالہ نمبر )ویک 

ویکسینیشن ریکارڈ پر کوئی حوالہ نمبر پرنٹ نہیں کیا گیا تھا یا اگر آپ دوسرے طریقوں سے انکوائری کو  

ویکسینیشن سینٹر یا متعلقہ کلینک(   ترجیح دیتے ہیں تو آپ اپنے ویکسینیشن سروس فراہم کنندہ )جیسے کمیونٹی

 سے مدد لے سکتے ہیں۔

میرا ویکسینیشن ریکارڈ سیاہ اور سفید میں کیوں پرنٹ کیا گیا تھا جب کہ دوسرے لوگوں کے ویکسینیشن   .101

(  Refریکارڈ رنگ میں ہیں؟ میرے کاغذی ویکسینیشن ریکارڈ کے نیچے بائیں طرف کوئی حوالہ نمبر )

 کیوں نہیں ہے؟ 

یکسینیشن کے مختلف مقامات پر مختلف کمپیوٹر سسٹمز اور سازوسامان کا سیٹ اپ ہوتا ہے، اس لیے  چونکہ و

کچھ ویکسینیشن مقامات سیاہ اور سفید میں ویکسینیشن ریکارڈ فراہم کرتے ہیں اور ان میں سے کچھ میں حوالہ 

ہونے کو متاثر نہیں کرے گا۔  نمبر نہیں ہوتا ہے۔ پھر بھی یہ ویکسینیشن کے ریکارڈ کی درستگی اور مکمل 

 ویکسین حاصل کرنے والے ریکارڈ رکھنے کے لیے یقین دہانی کر سکتے ہیں۔

ویکسینیشن ریکارڈ کا حوالہ نمبر جاننے کے لیے ویکسین حاصل کرنے والے ویکسینیشن ریکارڈ پرموجود  

QR " کوڈ اسکین کرنے کے لیےLeaveHomeSafe ن اینڈ ٹیسٹنگ  "الیکٹرانک ویکسینیش -" ایپلیکیشن

 ریکارڈ" کا فنکشن استعمال کر سکتے ہیں۔
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 کوڈ کا استعمال کیا ہے؟ QRویکسینیشن ریکارڈ پر  .102

کوڈ ویکسینیشن ریکارڈ کے مختلف ورژن پر فراہم کیا جاتا ہے )بشمول کاغذ / الیکٹرانک  QRایک قابل تصدیق 

کوڈ کو اسکین   QR(۔ عوام کے اراکین ویکسینیشن ریکارڈ یا خود اقرار شدہ غیر مقامی ویکسینیشن ریکارڈ

" موبائل ایپ کا استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ضرورت پڑنے پر اپنے  LeaveHomeSafeکرنے کے لیے "

 کوڈ کو موبائل ایپ میں محفوظ کیا جا سکے۔  QRویکسینیشن ریکارڈ اور متعلقہ  

کوڈ اسکین کرنے کی  QRحکومت نے خوراک اور مشروبات کے احاطے اور طے شدہ احاطے کے عملے کو  

کوڈ ڈیجیٹل   QRایپ شروع کی ہے۔  QR Code Verification Scannerسہولت فراہم کرنے کے لیے 

کوڈ میں موجود ڈیٹا چھیڑ چھاڑ سے پاک   QRدستخطی ٹیکنالوجی کو اپناتا ہے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ 

تفصیالت کے لیے براہ کرم شعبہ خوراک اور ایپ کے بارے میں  QR Code Verification Scannerہے۔ 

 ماحولیاتی حفظان صحت کی ویب سائٹ دیکھیں۔

https://www.fehd.gov.hk/english/events/covid19/vaccination_record_app.html 

ریکارڈ   .103 ویکسینیشن  میرا  بعد  کے  کرنے  حاصل  خوراک  تیسری  یا  دوسری  کی  ویکسینیشن 

"LeaveHomeSafeں صحیح طریقے سے کیوں نہیں دکھا رہا ؟" موبائل ایپ می 

ہانگ کانگ میں ویکسینیشن کی ہر خوراک حاصل کرنے کے بعد ایک کاغذی ویکسینیشن ریکارڈ ایک قابل 

ویکسینیشن پروگرام کے تحت ہانگ کانگ   COVID-19کوڈ کے ساتھ فراہم کیا جائے گا، جس میں  QRتصدیق 

شامل ہیں۔ اگر آپ متعلقہ الیکٹرانک ویکسینیشن ریکارڈ کو   میں آپ کی اپ ڈیٹ کردہ ویکسین کی معلومات

تازہ  " موبائل ایپ استعمال کر رہے ہیں تو براہ کرم موبائل ایپ کو LeaveHomeSafeذخیرہ کرنے کے لیے "

ورژن ہی تین خوراکوں کا ویکسینیشن ریکارڈ دکھا رہا ہے( اور  2.1.5میں اپ گریڈ کریں )صرف   ترین ورژن

کوڈ اسکین کریں۔ براہ کرم دھیان دیں کہ آپ کو  QRکاغذی ویکسینیشن ریکارڈ پر موجود رین تازہ تاپنے 

الیکٹرانک ٹیسٹنگ ریکارڈ" فنکشن کی بجائے   COVID-19ویکسینیشن ریکارڈ کو اسکین کرنے کے لیے "

"COVID-19 الیکٹرانک ویکسینیشن ریکارڈ" کا فنکشن استعمال کرنا چاہیے۔ 

دوسری خوراک ہانگ کانگ سے باہر ملی ہے جبکہ تیسری خوراک ہانگ کانگ میں اگر مجھے پہلی اور  .104

 ملی ہے تو میں ایک ہی وقت میں ویکسینیشن کے ریکارڈ کیسے دکھا سکتا ہوں؟ 

اگر آپ نے ہانگ کانگ سے باہر ویکسینیشن حاصل کی ہے تو آپ اپنے غیر مقامی ویکسینیشن ریکارڈ حکومت  

اعالن کردہ غیر مقامی ویکسینیشن ریکارڈ کو پھر الیکٹرانک شکل میں مقامی کو مفت میں دکھا سکتے ہیں۔ 

ویکسینیشن ریکارڈ کے ساتھ دکھایا جا سکتا ہے۔ تفصیالت کے لیے براہ کرم  

https://www.covidvaccine.gov.hk/pdf/nonlocalvaccFAQs_ENG.pdf   پر جائیں۔eHealth   یا

"iAM Smart میں رجسٹریشن کے بعد آپ مقامی اور غیر مقامی دونوں ویکسینیشن ریکارڈ کا "QR  کوڈ ڈاؤن

" سے متعلق معلومات  iAM Smartیا " eHealthلوڈ کرنے کے لیے متعلقہ موبائل ایپ استعمال کر سکتے ہیں۔ 

 https://www.ehealth.gov.hk/en/index.htmlکے لیےبراہ کرم بالترتیب 

 سے رجوع کریں۔  /https://www.iamsmart.gov.hk/enاور

نامزد ہانگ کانگ پوسٹ آفسز میں بھی اپنے غیر مقامی ویکسینیشن ریکارڈ کو دکھا سکتے ہیں اور  18آپ 

رڈ بھی مفت میں  عملے کی مدد سے مقامی ویکسینیشن ریکارڈ کے ساتھ پرنٹ شدہ الیکٹرانک ویکسینیشن ریکا

حاصل کر سکتے ہیں۔ نامزد پوسٹ آفسز کے لیے براہ کرم  

https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.

 pdf کریں۔ جگہوں اور کھلنے کے اوقات کے لیے براہ کرم مالحظہ

https://www.hongkongpost.hk/en/home/index.html مالحظہ کریں۔ 

https://www.iamsmart.gov.hk/en/
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
https://gia.info.gov.hk/general/202109/14/P2021091400572_376512_1_1631609048825.pdf
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کوڈ  QRبراہ کرم یاد رکھیں کہ محکمہ صحت کی طرف سے جاری کردہ کاغذی ویکسینیشن ریکارڈ اور اس کا 

گا لیکن آپ کا غیر مقامی ویکسینیشن   صرف ہانگ کانگ میں زیر انتظام ویکسینیشن ریکارڈ کو ظاہر کرے

 ہوگا۔   نہیںریکارڈ ازخود اقرارنامہ کے ذریعے رجسٹرڈ 

COVID-19  ویکسین پر مزید سواالت 

 ٹیکہ حالل یا حالل تصدیق شدہ ہیں؟  COVID-19کیا ہانگ کانگ کو فراہم کی جانے والے  .105

Sinovac    کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہانگ کانگ کو فراہم کی جانے والیCoronaVac    ویک ویکسین

 حالل تصدیق شدہ ہیں۔

Fosun Pharma/BioNTech  والی جانے  کی  فراہم  کو  کانگ  ہانگ  مطابق  کے  معلومات  کردہ  فراہم   کی 

Comirnaty  ویکسین کے لئے فی الحال کوئی حالل سرٹیفکیٹ نہیں ہے۔ 

106. 19-COVID  ٹیکہ خریدنے کے لئے حکومت کی حکمت عملی کیا ہے؟ 

  COVID-19میں یہ اعالن کیا تھا کہ وہ ہانگ کانگ کی پوری آبادی کو  2020اس سے قبل حکومت نے ستمبر 

حکومت نے ایک طرف   کے خالف حفاظتی ٹیکوں کے حصول کے لئے "دو جہتی" حکمت عملی اپنائے گی۔

میں شمولیت اختیار کی ہے، اور اسی وقت براہ   سہولت COVAX ( کی زیرقیادت  WHOعالمی ادارہ صحت )

فراہمی کے لۓ    راست پہلے سے انفرادی ٹیکہ ترقی دینے والوں کے ساتھ پہلے سے خریداری کے ٹیکہ کی زیادہ

پیشگی خریداری کے معاہدوں پر دستخط کرنے کا مقصد پیشگی ٹیکہوں محفوظ رکھنا ہے جس میں   معاہدہ کر لیا۔

ہانگ کانگ کے شہریوں کے لئے کامیابی کا زیادہ امکان موجود ہے، اس کے باوجود یہ ٹیکہ ابھی تک ترقیاتی  

 .نہیں مکمل منظوری حاصل نہیں ہےعمل میں ہیں اور متعلقہ مقامی ریگولیٹری حکام سے ا

107. 19-COVID  ٹیکہ کی اقسام کیا ہیں؟ 

COVID-19   ٹیکہ بنیادی طور پر چار مختلف ٹکنالوجی پلیٹ فارم سے تیار کی گئی ہیں، ان میں غیر فعال، وائرل

، ابھرتی اور زونوٹک حکومت نے شعبہ صحت کے تحت ویکٹر، نیوکلیک ایسڈ اور پروٹین سبیونٹ شامل ہیں۔

بیماریوں سے متعلق مشترکہ سائنسی کمیٹی، اور ٹیکہ سے بچنے کے قابل بیماریوں پر سائنسی کمیٹی سے مشورہ  

ہے:   سکتی  مل  پر  سائٹ  ویب  کی  مرکز  کے  تحفظ  کے  صحت  فہرست  کی  رکنیت  کی  )کمیٹی  ہے  کیا 

c/24002.htmlwww.chp.gov.hk/en/stati اور حکومت کے چار ماہر انسداد عالمی وبا کی کوششوں سے )

کے    3متعلق مذکورہ ٹکنالوجی پلیٹ فارموں اور ہر ایک پلیٹ فارم سے امیدوار ٹیکہ جو بنیادی طور پر مرحلہ  

ہیں۔ ماہرین  ماہرین نے دیکھا کہ ہر ٹیکنالوجی پلیٹ فارم کی اپنی خصوصیات   طبّی تجربہ میں داخل ہوئے ہیں۔

نے یہ بھی جانا کہ حکومت کو مختلف ٹیکہ بنانے والوں اور مختلف ٹکنالوجی پلیٹ فارم سے تیار کردہ امیدواروں 

ہانگ کانگ کی آبادی کے لئے، خطرات کو تنوع کو دیکھتے ہَو اور ٹیکہ کی فراہمی کو   کی ٹیکہ خریدنی چاہئے۔

خوراکیں خریدنی چاہئے کہ ہانگ کانگ کی پوری آبادی کم   یقینی بنانے کے مقصد سے اتنی مناسب مقدار میں

 سے کم دو مرتبہ وہ خوراکیں حاصل کر لے۔  

 حکومت اس بات کو کیسے یقینی بناتی ہے کہ عوام کو ملنے والی ویکسین محفوظ اور موثر ہیں؟ .108

متعلقہ طریقہ کار کو پورا کرنا  ٹیکوں کی حفاظت، افادیت اور معیار کو یقینی بنانے کے لئے تمام ٹیکہ کو پہلے  

طبّی تجربہ    3ہوگا، بشمول ہانگ کانگ سے باہر کسی جگہ پر منشیات کے ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعہ مرحلہ  

کی تکمیل اور منظوری )ہنگامی استعمال سمیت( بھی شامل ہے۔  ہانگ کانگ کے باہر کسی جگہ ڈرگ ریگولیٹری  

اض کی روک تھام اور کنٹرول کے تحت )ٹیکہوں کا استعمال( سیکرٹری  اتھارٹی کے ذریعہ منظور ہو اور امر

اینڈ ہیلتھ کے ذریعہ اجازت دی گئی ہو ریگولیشن ) ہانگ کانگ میں متعلقہ  Cap. 599Kفوڈ    )COVID-19  

  چونکہ ٹیکہوں کا عالمی مقابلہ انتہائی  ہنگامی صورتحال میں  حکومت کے ذریعہ ٹیکہ کاری پروگرام چالیا گیا ہو۔

زوردار ہے، لہذا ابتدائی مرحلے میں فراہمی سخت ہوگی۔ حکومت ایک طرف ٹیکہ تیار کرنے والوں کے ساتھ  

پہلے سے ٹیکہ کمپنیوں سےخریداری کے معاہدوں کے ذریعے ہانگ کانگ میں ٹیکوں کی ابتدائی فراہمی کے 

http://www.chp.gov.hk/en/static/24002.html
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شمار کے حوالے سے ٹیکہ لئے بات چیت کرے گی۔ اور دوسری طرف، جدید سائنسی شواہد اور طبی اعداد و  

کاری پروگرام کے تفصیلی انتظامات کو حتمی شکل دینے کے لئے ماہرین سے مشورہ کرتے رہے گی تاکہ عوام 

 کے ممبر جلد سے جلد ٹیکہ لگوا سکیں ۔

109. 19-COVID ٹیکہوں کا ضابطہ اور نگرانی کیا ہے؟ 

( )ضابطہ قانون( نافذ Cap. 599Kولیشن )حکومت نے بیماریوں کی روک تھام اور قابو )ٹیکہ کا استعمال( ریگ 

-COVIDضابطے کے مطابق، سیکرٹری برائے فوڈ اینڈ ہیلتھ )سکریٹری( مخصوص استعمال کے لئے   کیا ہے۔

ٹیکہ کی اجازت دے سکتے ہیں جو بنیادی طور پر حکومت کی طرف سے ٹیکہ لگانے کے پروگرام ہیں۔ ٹیکہ   19

ی پینل سے مشورہ لینا چاہئے جس نے حفاظتی، افادیت اور ٹیکہ کے  کی اجازت سے پہلے، سکریٹری کو مشاورت

( سے  WHOمعیار پر غور کیا ہے۔ دیگر ضروریات کے عالوہ، ٹیکہ میں ہانگ کانگ یا عالمی ادارہ صحت )

 باہر کسی جگہ پر ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کے ذریعہ دیئے گئے استعمال کی منظوری بھی ہونی چاہئے۔  

ٹیکہ کی انتظامیہ سے وابستہ    (DH)ھی عہد کیا گیا ہے کہ سکریٹری برائے خوراک و صحت کوضابطے میں یہ ب 

 وصول کنندگان کو ہونے والے کسی بھی منفی واقعے کی نگرانی کے لئے ایک طریقہ کار وضع کرنا چاہئے۔ 

ے کے  محکمہ صحت کے پاس منشیات کے منفی رد عمل )ٹیکہ سمیت( کی ہر اطالع پر قریب سے پیروی کرن

کے پاس دوا سازی کی نگرانی کا ایک نظام    DHلئے ایک وضع کردہ طریقہ کار موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ،  

موجود ہے، اور دواسازی کی تجارت اور صحت سے متعلق پیشہ ور افراد سے حفاظتی ٹیکوں )خاص طور پر 

ر کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ ان رپورٹس  سنگین منفی واقعات( کے بعد مخالف ایونٹ کے بعد موصولہ اطالعات پر امو

 کا جائزہ لیا جائے گا کہ آیا وہ ٹیکہ کاری سے وابستہ ہیں یا نہیں۔ 

DH  ( اعلی درجے کے ممالک اور دائرہ اختیار کے ڈرگ ریگولیٹری حکام اور عالمی ادارہ صحتWHO)   کے

 انچ کی بھی نگرانی کرتا ہے۔ ذریعہ جاری کردہ حوالوں سے جاری کردہ تازہ ترین حفاظتی اور افادیت کی ج

مناسب اقدامات اٹھائے گا جس میں متعلقہ    DHاگر ٹیکہ کے خطرات کو فوائد سے کہیں زیادہ سمجھا جاتا ہے تو،  

معلومات کو مشاورتی پینل کے پاس بھیجنا شامل ہے جس میں جائزہ لینے اور ٹیکہ کی اجازت کو منسوخ کرنے  

اجاز گا۔  جائے  کیا  غور  پر  کے کی ضرورت  اور صحت  غور  برائے  سفارشات  متعلق  منسوخی سے  ت سے 

ٹیکہوں کے حفاظتی ٹیکوں کے بعد ہونے والے    COVID-19سکریٹری کو غور کے لئے فراہم کی جائیں گی۔  

ضابطہ کے مطابق نگرانی کرے گا اور قابو پانے کے لئے اسی سطح کی    DHممکنہ منفی اثر کے حوالے سے،  

 ریقہ کار کا حوالہ دے گا۔نگرانی کرتے ہوئے مروجہ ط 

110. 19-COVID  ( ویکسینزAEFI   کا حفاظتی ٹیکے لگنے کے بعد ہونے والے واقعات کے ل )معاوضہ   ئےفنڈ

 فنڈ کیا ہے؟  فنڈ

AEFI  فنڈ ان اہل افراد کو مالی امداد فراہم کرنا ہے جن کے پاسCOVID-19   ویکسین سے متعلق غیر متوقع

( )بشمول موت اور سنگین چوٹ( کے ثبوت ہیں۔ مزید تفصیالت کے لیے، براہ کرم  SAEsسنگین منفی واقعات )

 ۔ https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fundیہ صفحہ دیکھیں

 فنڈ کے تحت ایک رقم کی دی جائے گی؟ AEFIساعد واقعات میں مبتال افراد کو کیا سنگین نام .111

تمام   ذریعہ  کے  پروفیشنلز  میڈیکل  کے  صحت  جانی    SAEsمحکمہ  دی  اطالع  کی 

۔ )https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html(چاہئے

SAE    ، سے آنے والی ایک رپورٹ موصول ہونے کے بعدCOVID-19    کے بعد کلینیکل واقعات کی  حفاظتی ٹیکوں

۔ .  )https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3(تشخیص سے متعلق ماہر کمیٹی مؤثر اندازہ لگائے گی

ونے والے واقعہ سے وابستہ اس سطح پر یکساں اگر مندرجہ ذیل دو شرائط پوری ہوجائیں تو متاثرہ فرد فنڈ کے تحت ہ

  ادائیگی کے اہل ہوگا۔

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/AEFI_Fund
https://www.drugoffice.gov.hk/eps/do/en/healthcare_providers/adr_reporting/index.html
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/expert#Part3
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 کی سرٹیفکیٹ موجود ہے۔ اور SAEرجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر کی طرف  .1

ماہرین کمیٹی کے تشخیصی نتائج سے یہ انکار نہیں کیا جاسکتا ہے کہ یہ واقعہ حکومت کے  .2

COVID-19  ویکسینیشن پروگرام کے تحت ٹیکہ کاری وابستہ نہیں ہے۔ 

112. AEFI  فنڈ کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ رقم کتنی ہے؟ رقم کس طرح نکالی جا رہی ہے؟ 

( کے تحت معاوضے کی رقم کے حوالہ سے مہلک اور زخمی  Cap. 282مالزمین کے معاوضے کے آرڈیننس )

 واقعات کے لئے زیادہ سے زیادہ ادائیگیوں کی سطحیں تیار کی گئی ہیں۔

 درج سنگین نامساعد واقعات سے وابستہ موت کے لئے ادائیگی

 متاثرہ فرد کی عمر 

)جیسا کہ ویکسینیشن کی آخری خوراک کی تاریخ پر  

 درج ہے( 

 مقدار ادائگی کی 

 فی شخص 

 2,500,000$ کے اندر 40

 2,000,000$ یا اس سے اوپر  40

 

 درج سنگین نامساعد واقعات سے وابستہ زخموں کی ادائیگی

 زخمی فرد کی عمر 

)جیسا کہ ویکسینیشن کی آخری خوراک کی تاریخ پر  

 درج ہے( 

 زیادہ سے زیادہ ادائیگی کی مقدار

 فی شخص 

 3,000,000$ کے اندر 40

 2,500,000$ یا اس سے اوپر  40

 

 فنڈ میں دعوے جمع کرانے کے لئے کوئی وقت کی حد ہے؟  AEFIکیا .113

 فنڈ کے دعوے کیے جانے چاھئے۔  AEFIویکسین کی آخری خوراک کا ٹیکہ لگوانے کے  دو سال کے اندر

فنڈ سے ادائیگی موصول ہوئی ہے ، تو کیا وہ ویکسین بنانے والے کے   AEFIاگر کسی دعویدار کو   .114

 خالف ہونے والے خرابی یا نقصان کے لئے قانونی سہولیات حاصل کرسکتا ہے؟ 

فنڈ سے ادائیگی وصول کرنے سے کسی فرد کے ویکسین بنانے والے کے خالف ہونے والی خرابی یا نقصان کی  

اثر نہیں پڑے گا۔ جسمانی چوٹ کے ذمہ دار کسی بھی شخص کے خالف قانونی سہولت حاصل کرنے کے حق پر  

دعویدار اب بھی سول کارروائی کرسکتا ہے۔ تاہم ، دعویدار دوگنا معاوضہ وصول نہیں کرسکتا۔ اگر کسی دعویدار 

  AEFIکو معاوضہ موصول ہوتا ہے جس طرح عدالت میں ان کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس سے قبل انہیں مرد/عورت  

 ڈ سے ملنے والی رقم عدالت کے ایوارڈ سے ختم ہو جائے گی۔فن

 ویکسی نیشن پروگرام کے انتظامات پر دیگر سواالت ہیں تو کیا کرنا ہوگا؟COVID- 19اگر مجھے  .115

 پر کال کریں 2366 3142پوچھ تاچھ کے لئے براہ کرم فوری رابطہ نمبر

 صحت عامہ کے دیگر اقدامات

116. 19 -COVID  کیا اب بھی صحت عامہ کے اقدامات کی ضرورت ہے جیسے ماسک   آجانے کے بعدویکسین

 پہننا، سماجی دور کرنا وغیرہ؟ 

( کو جاری رکھنے  NPIsہاں. وائرس کی ترسیل کے خطرے کو کم کرنے کے لئے غیر دوا سازی والے اقدامات )

 پہننا شامل ہے۔کی ضرورت ہے جن میں سماجی دور کاری، ہاتھ کی اچھی صفائی اور عوام میں ماسک 
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شدہ   منظور  نئی  نے  ممالک  بہت سے  ہوگی۔  ثابت  مددگار  میں  کرنے  کم  تعداد  کی  والوں  ہونے  بیمار  ویکسین 

COVID-19   ویکسینوں کا استعمال کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر ویکسی نیشن مہم شروع کردی ہے۔ اسرائیل

کابڑے پیمانے پر ٹیکہ     BNT162b2  سے حال ہی میں شائع ہونے والے ایک مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ

 لگانے سے عالمتی انفیکشن ، اسپتال میں داخل ہونے اور سنگین انفیکشن کو کم کرسکتے ہیں۔

وقت  تاہم، انفیکشن ٹرانسمیشن ویکسین کی حد جاننے کے لیے سائنسی مطالعات سے ناکافی معلومات موجود ہیں۔

 ثرات کے بارے میں مزید ڈیٹا سامنے آسکتا ہے۔ گزرنے کے ساتھ، بڑے پیمانے پر ویکسینیشن کے ا

ماسک اور سماجی دور کاری جیسے اقدامات ترسیل کو کم  یہ ثابت ہوگیا ہے کہ  اس کے برعکس ہاتھ دھونے،  

 ہیں۔ کرتے

 اور ویکسینیشن کا امتزاج وائرس کے خالف سب سے زیادہ تحفظ فراہم کرے گا۔ NPIsلہذا اس وقت، 

کیا ٹیکہ لگانے والے افراد کے لئے صحت سے متعلق عملہ کے مابین مکمل ذاتی حفاظتی سازوسامان   .117

(PPEکا عطیہ دینے جیسے موجودہ اقدامات کی ضرورت ہوگی؟ ) 

شدید بیمار مریضوں سے رابطہ کر سکتے ہیں جو وائرل صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن باقاعدگی سے  

بوجھ کے لیے سب سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکن ان کمزور مریضوں  

 سے بھی رابطے میں رہ سکتے ہیں جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے۔

ویکسین کی قابلیت کی حد    COVID-19موجودہ دور میں ، دوسروں تک انفیکشن کی منتقلی کو روکنے کے لئے  

 تک بھی مطالعہ کیا جارہا ہے۔ 

لہذا ، صحت کی دیکھ بھال کرنے والے کارکنوں کو ابھی بھی کلینیکل سیٹنگ میں انفیکشن کی روک تھام اور  

 ، اچھی حفظان صحت وغیرہ ہیں۔  PPEکنٹرول کے اقدامات پر عمل پیرا رہنا چاہئے جن میں 

یسٹنگ یا قرنطینہ جیسے موجودہ اقدامات اب بھی درکار ہوں گے جنہیں ویکسین  کیا ان لوگوں کے لیے ٹ .118

 لگائی گئی ہے لیکن بعد میں وہ کسی انفکشن زدہ فرد کے سامنے آ گئے ہیں؟ 

پر ویکسینیشن کے بعد آرام کے    https://www.covidvaccine.gov.hk/en/relaxation_measuresبراہ کرم  

 اقدامات کی طرف رجوع کریں۔

 کیا سفری مقاصد کے لئے ویکسینیشن یا قوت مدافعت کو ثبوت کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے؟  .119

 اس مسئلے پر پوری دنیا میں فعال طور پر بحث کی جارہی ہے۔

ی متغیرات کے ظہور کے ساتھ ساتھ کچھ  جیسے جیسے عالمی صورتحال تیار ہو رہی ہے، نئی اور زیادہ منتقل

سے رابطہ کیا ہے۔    WHOممالک میں ویکسینیشن کی بڑھتی ہوئی سطح کے ساتھ، ہانگ کانگ کی حکومت نے  

اتفاق کیا لیکن پیشرفت کی نگرانی جاری رکھیں گے۔ اور اپنی ضروریات میں ترمیم کرے گا جیسا کہ سائنسی  

 ت سے اشارہ کیا گیا ہے۔اعداد و شمار اور صحت عامہ کی سفارشا

وائرس کے پھیالو اور چیلنجوں    والے  ویکسین کے نئے وائرس کے سبب ہونے  COVID-19کیا موجودہ   .120

 کی روک تھام کے لئے موثر ہیں؟

الحال   میں    COVID-19فی  سلسلے  کے  چیلنجز  اور  پھیالو  والے  ہونے  پیدا  سے  ظہور  کے  حالتوں  مختلف 

 ۔ویکسینیشن کے اثرات کے بارے میں کچھ ابتدائی شواہد موجود ہیں

 ہانگ کانگ میں ان باؤنڈ مسافروں کے لئے بہت سخت جانچ اور قرنطینہ کی ضرورت ہے۔ 
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امتزاج سے وائرس سے زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل ( کے  NPIsویکسینیشن کے ساتھ غیر دوا ساز اقدامات )

پر صحت عامہ کی حکمت عملی جاری رکھنے کی ضرورت ہے جس میں سماجی دورکاری، ہاتھ کی   NPIہوگا۔  

 اچھی صفائی اور عوام کے سامنے نقاب پہننا شامل ہے تاکہ ترسیل کا خطرہ کم کیا جا سکتا ہے۔

کی پیروی کرنی    NPIsابھی تک ویکسین نہیں لگائی گئی ہے انہیں    حفاظتی ٹیکوں کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہیں

میں کسی بھی تبدیلی کی احتیاط سے نگرانی کی جانی چاہیے اور ویکسینیشن کوریج میں اضافے   NPIچاہیے۔  

 کے ساتھ جائزہ لیا جانا چاہیے۔ 

 کیا شراب کا استعمال ہمارے مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے؟  .121

مادہ ہے جس کے جسم کے مختلف اعضاء اور نظام پر براہ راست اور بالواسطہ اثرات مرتب   الکحل ایک زہریال

ہوتے ہیں۔ خاص طور پر بڑی مقدار میں شراب کا استعمال مدافعتی نظام کو کمزور کرتا ہے اور پینے والے کو  

سانس کے شدید انفیکشن  انفیکشن کا زیادہ حساس بناتا ہے۔ مطالعات سے پتا چال ہے کہ پینے سے نمونیا سمیت   

 کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔  

COVID-19  کے خالف جنگ میں عوام کے ارکان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ صحت مند طرز زندگی گزاریں

 اور بہتر صحت اور مضبوط مدافعتی نظام کے لئے شراب نوشی سے گریز کریں۔ 

 

 

 ٹیکے کے متعلق افواہیں اور حقائق 

COVID-19 بارے میں چند افواہیں:کے ٹیکے کے 

122. 19-COVID   کے ٹیکے طبی لحاظ سے غیر محفوظ ہیں کیوں کہ انھیں تیار کرنے اور جانچ کے مراحل

 سے  گزارنے میں جلد بازی سے کام لیا گیا ہے؟

COVID-19    نے اگرچہ ایک ہنگامی صورتحال پیدا کر دی۔ لیکن اس کا یہ قطعی مطلب نہیں کہ ٹیکوں کو تیار

کی جانچ میں حفاظتی پروٹوکول کو نظرانداز کیا گیا ہے۔ ٹیکے کی زیادہ مقدار میں ضرورت کی وجہ  کرنے یا ان  

سے اس کی ترقیاتی عمل میں تیزی الئی گئی ہے، لیکن کوئی شارٹ کٹ راستہ اختیار نہیں گیا ہے۔ درحقیقت  

جلد تیار کر نے میں کافی تکنیکی میدان میں اب بہت زیادہ ترقی ہوچکی ہے جس کی وجہ سے ٹیکے کو جلد از  

مدد ملتی ہے۔ ٹیکہ میں موجود تمام اجزاء ترکیبی اور خود ٹیکے کی پوری جانچ پڑتال کی گئی ہے تاکہ اس کے 

 محفوظ اورغیر نقصان دہ ہونے کو یقینی بنایا جاسکے۔ 

123. 19-COVID کاmRNA  ٹیکہ انسانیDNA کو تبدیل کردے گا؟ 

mRNA  ٹیکہ انسانی خلیہ کے اندر داخل نہیں ہوتا اور ناہی ہمارےDNA      کو متاثر کرتا ہے۔mRNA    ٹیکہ

ہمارے خلیوں کو پروٹین )یا پروٹین کا حصہ( بنانے کا طریقہ سکھاتا ہے جو کہ ہماری قوت مناعت کو متحرک  

نے اور اس کے حملے سے  کرتا ہے۔ قوت مناعت ہی وہ جوہر ہے جو ہمارے جسم میں اصل وائرس کو داخل ہو

 ہمیں بچاتا ہے۔ 

  انفیکشن سے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں اس لئے ہمیں ٹیکہ لگوانے کی COVID-19بہت سے لوگ   .124

 ضرورت نہیں؟ 

COVID-19  اور جس کے    -ایک ایسی مہلک بیماری ہے جو کسی سنگین بیماری کا سبب بن سکتی ہے

میں   بارے  ہیں جن کے  ہو سکتے  ظاہر  نتائج  کی ضرورت طویل  اچھی طرح سے سمجھنے  ابھی  ہمیں 

کے ٹیکے اس لیے بنائے گئے ہیں تاکہ کورونا وائرس سے ہونے والی اموات اور سنگین  COVID-19ہے۔
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سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، کچھ    COVID-19بحر حال زیادہ تر لوگ   بیماری کی شرح کو کم کیا جا سکے۔

ی جان تک چلی جاتی ہے۔ اس وائرس سے کسی کا متاثر  لوگ کسی شدید بیماری کا شکار ہو جاتے یا ان ک

ہونا ایک عام بات ہے لیکن ہمیشہ اس کے اندرعالمات ظاہر نہیں ہوتیں، اور کبھی کبھی تو اس کی عالمات  

جب آپ ٹیکہ لگانے   موجود نہ ہونے کے باوجود بھی دوسروں تک اس وائرس کے پھیلنے کا امکان ہوتا ہے۔

-COVIDپ نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنے گھر اور آس پاس کے افراد کو بھی کا فیصلہ کرتے ہیں تو آ

 کی وجہ سے ہونے والی اموات اور سنگین بیماری کے امکانات سے محفوظ رکھتے ہیں۔ 19

125. 19-COVID    کے ذریعے انسانی دماغ سے باخبر ہوکر یا اس میں کچھ لگا کر آبادی    مائیکرو چپکا ٹیکہ

 کو کنٹرول کرسکتا ہے؟ 

یکوں اور اسی طرح سے اس میں موجود تمام اجزاء ترکیبی کی اچھی طریقے سے جانچ اور تحقیق کی گئی ہے۔ ٹ

فون ٹاور کے ذریعے انسانی افعال یا جسمانی  5G کے ٹیکے  COVID-19کہا گیا ہے کہ  کچھ جھوٹے دعووں میں  

ٹکنالوجی کا استعمال کریں گے۔ یہ    مائکروچپ امپالنٹحرکات وسکنات کو کنٹرول کرنے کے لئے قابل سرایت   

کا ایسا کوئی ٹیکہ نہیں ہے جو لوگوں کی نگرانی کرے  یا ان کی ذاتی معلومات کو ڈیٹا    COVID-19غلط ہے۔  

 بیس میں اکٹھا کرے۔

126. (BioNTech)mirnatyCo  ٹیکہ لگوانے کے بعد اموات کی شرح معمول سے زیادہ ہے؟ 

WHO    کی عالمی مشاورتی کمیٹی کی جانب سے ٹیکہ کے محفوظ ہونے کے متعلق جاری کردہ بیان میں کہا گیا

کے عالمی ڈیٹا بیس میں ہونے والی اموات کا جائزہ لینے کے بعد یہ    WHOہے کہ یورپ اور اسی طرح سے  

ئے قائم کی گئی ہے کہ اس طرح کے واقعات کا پیش آنا متوقع تھا، اموات کی تمام تر شرح اور ان کی وجوہات را

 کمزور اور بزرگ افراد کی آبادی میں پیش آئیں۔

 Comirnatyکمزوری کے بعد شرح اموات میں کوئی غیر متوقع یا غیر متوقع اضافہ نہیں ہوا، بزرگ افراد کو 

BioNTech COVID-19   ویکسین سے ٹیکہ لگایا گیا، اور ویکسین کی انتظامیہ کو اب بھی بزرگوں کے لیے

 فائدہ مند سمجھا جاتا تھا۔

127. Comirnaty (BioNTech)   ویکسین کی افادیت کو ظاہر کرنے واال کوئی طبی مطالعاتی ڈیٹا نہیں ہے؟ 

سال کی عمر کے لوگوں   16ویکسین    Comirnaty (BioNTech)ایک بڑے کلینیکل ٹرائل سے پتہ چلتا ہے کہ  

کے معامالت    COVID-19کو روکنے میں کارگر ہے۔ اس مطالعہ سے معلوم ہوا کہ عالمتی  COVID-19میں 

 کمی واقع ہوئی ہے۔ %95میں 

128.  Comirnaty (BioNTech) لگانے کے فورا بعد کام کرتا ہے؟  ٹیکہ 

Comirnaty (BioNTech)  ) اسے اور  ہونے  تیار  باڈیز  اینٹی  اندر  کے  جسم  بعد،  کے  لگوانے  ٹیکہ 

COVID-19  دن بعد تک  لوگ    7سے تحفظ فراہم کرنے میں وقت لگتا ہے۔ ٹیکہ کی دوسری خوراک کے

 مکمل طور پر محفوظ نہیں رہتے۔

129. Comirnaty (BioNTech)    ویکسین کے استعمال کے بعد ناتواں معمر افراد میں اموات میں غیر متوقع

 یا ناخوشگوار اضافے کے شواہد موجود ہیں؟ 

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

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

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

 کے استعمال کی وجہ سے تھیں۔



(Urdu version) 

130. Sinovac 19 -COVID  ویکسین ویکسین کے ٹیکے لگانے کے فورا بعد کام کرتی ہے؟ 

Sinovac COVID-19    ویکسین دو خوراکوں کی سیریز کے طور پر چالئی جاتی ہے۔ آپ کو پہلی خوراک سے

  کچھ تحفظ مل سکتا ہے، اور دوسری خوراک لینے سے آپ کو وائرس کے خالف بہتر تحفظ ملے گا۔

131. 19-COVID  19کی ویکسین مجھے-COVID  سے بیمار کر سکتی ہے؟ 

Sinovac    اورComirnaty (BioNTech)  ندہ وائرس نہیں ہوتے جو  ویکسین میں زCOVID-19    کا سبب بنتے

 سے بیمار نہیں کر سکتی۔  COVID-19کی ویکسین آپ کو  COVID-19ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 

 ویکسینیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟ COVID-19کیا عمر دراز لوگوں کو  .132

ویکسینیشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں انفیکشن ہونے کی   COVID-19عمر دراز لوگوں کو 

 صورت میں پیچیدگیوں اور موت کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ 

سال یا اس سے زیادہ عمر کے لوگوں میں سنگین بیماری کا   60( کے مطابق، WHOورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن )

وں میں سانس کی ناکامی، شدید سانس کی تکلیف سنڈروم  خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ موت کا باعث بننے والی پیچیدگی

(ADRS)  سیپسس اور سیپٹک شاک، تھرومبو ایمبولزم، ملٹی آرگن کی ناکامی، بشمول دل، جگر یا گردوں کی ،

 چوٹ شامل ہوسکتی ہے۔

د کے کے مطابق، بڑی عمر کے بالغ افرا (CDC) ریاستہائے متحدہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن 

COVID-19  سے زیادہ  % 81سے شدید بیمار ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔COVID-19  سال  65اموات

سال  29-18کے اعداد و شمار کے مطابق،  2021نومبر  16سے  6سے زیادہ عمر کے لوگوں میں ہوتی ہیں۔ 

سال یا اس سے زیادہ   85سال اور  84-75سال،   74-65کی عمر کے لوگوں کے مقابلے میں، اموات کی شرح 

 گنا زیادہ ہے۔ 370گنا اور  150گنا،  65عمر کے لوگوں میں بالترتیب 

مہلک کیسوں میں    213کے کیسز میں موت کا تناسب بڑھتا ہے۔    COVID-19ہانگ کانگ میں، عمر کے ساتھ   

 سال یا اس سے زیادہ عمر کے بزرگ متاثر ہوئے۔ 60( %93تک(، زیادہ تر ) 2021نومبر  30)

 ویکسینیشن کی زیادہ ضرورت نہیں ہے؟  COVID-19ائمی بیماریوں میں مبتال افراد کو د .133

ویکسینیشن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان میں  COVID-19دائمی بیماریوں میں مبتال افراد کو 

 انفیکشن ہونے کی صورت میں پیچیدگیوں اور موت کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ 

( کے مطابق، ہائی بلڈ پریشر، دل اور پھیپھڑوں کے مسائل، ذیابیطس، موٹاپا یا  WHOآرگنائزیشن )ورلڈ ہیلتھ 

کینسر جیسے بنیادی طبی مسائل میں مبتال افراد کو سنگین بیماری کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ موت کا باعث بننے  

سیپسس اور سیپٹک شاک،   ،(ADRS)والی پیچیدگیوں میں سانس کی ناکامی، شدید سانس کی تکلیف سنڈروم 

 تھرومبو ایمبولزم، اور/یا ملٹی آرگن کی ناکامی، بشمول دل، جگر یا گردوں کی چوٹ شامل ہوسکتی ہے۔ 

کے مطابق، اگر کسی شخص میں بنیادی    (CDC)ریاستہائے متحدہ کے سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریوینشن  

ا خطرہ )مثالً ہسپتال میں داخل ہونا/انتہائی نگہداشت/وینٹی  ک  COVID-19طبی حاالت کی تعداد بڑھتی ہے تو شدید  

 لیٹر یا موت( بڑھ جاتا ہے۔ 

 انفیکشن سے زیادہ نقصان دہ ہے؟  COVID-19کی ویکسین   COVID-19کیا  .134

COVID-19   ایک جان لیوا بیماری ہے جو نہ صرف جان لیوا ہو سکتی ہے بلکہ اس کے طویل مدتی نتائج بھی

 حاصل کرنے سے کہیں زیادہ محفوظ اور فائدہ مند ہے۔  COVID-19ن لگوانا  ہو سکتے ہیں۔ ویکسی
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سے مرنے سے بچاتی ہے۔   COVID-19ویکسینیشن مؤثر طریقے سے لوگوں کو سنگین بیماری اور 

Comirnaty  اورCoronacVac   دونوںCOVID-19  سے زیادہ ویکسین کی تاثیر کے ساتھ   % 80ویکسین

COVID-19 بیماری اور موت سے بچانے میں انتہائی موثر ہیں۔ انفیکشن سے شدید 

ملین سے زیادہ خوراکیں دی جا چکی    9ویکسین کی    COVID-19کے آخر تک    2021ہانگ کانگ میں، نومبر  

ضمنی اثرات کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن یہ اثرات ہر کسی کو نہیں ہوتے۔    CoronaVacاور    Comirnatyہیں۔  

عام طور پر، عام ضمنی اثرات ہلکے اور عارضی ہوتے ہیں۔ کچھ کو زیادہ شدید، لیکن عام طور پر نایاب، منفی  

تاثر کر  سے زیادہ لوگوں کو م  1میں سے    10اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ بہت عام ضمنی اثرات کی مثالیں جو  

 سکتی ہیں ان میں انجیکشن کی جگہ میں درد، سر درد اور تھکاوٹ شامل ہیں۔ 

 ویکسین فیرومیگنیٹک یا میٹالک مٹیریل یا گرافین آکسائیڈ پر مشتمل ہے ؟ Comirnatyکیا  .135

Comirnaty  ویکسین انCOVID-19   ویکسین میں سے ایک ہے جو بیماری کی روک تھام اور کنٹرول

( کے تحت مجاز ہے جس نے ہانگ کانگ میں ناگہانی طور  Cap. 599Kال( کے ضابطے ))ٹیکوں کے استعم

پر استعمال کے لیے حفاظت، افادیت اور معیار کے ضرورت کو پورا کیا ہے۔ اس بات کی تصدیق کی گئی ہے  

کی  Comirnatyویکسین میں کوئی دھاتی اجزاء یا گرافین آکسائیڈ شامل نہیں ہے، براہ کرم Comirnatyکہ 

ترقی یافتہ ممالک اور دائرہ اختیار   DHدیکھیں۔ اس کے ساتھ  49تشکیل کے لیے اکثر پوچھے گئے سواالت 

ویکسین کی تازہ ترین حفاظت اور  COVID-19کے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹیز کی طرف سے جاری کردہ 

کے جائزے اور عالمی ادارہ صحت کی طرف سے جاری کردہ حوالہ جات کی قریب سے نگرانی کرتا  افادیت 

رہے گا، یہ معلوم ہے کہ یورپی کمیشن پہلے بھی اسی طرح کے خدشات کو دور کر چکا ہے کہ ایسے اجزاء 

 ویکسین کی تشکیل میں درج نہیں ہیں۔

 

  

https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
https://www.covidvaccine.gov.hk/en/faq#FAQ_B1
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 ویکسین کو سمجھنا: حقائق اور خرافات 

 قدرتی استثنٰی ویکسین سے متاثر استثنٰی سے زیادہ صحت مند اور زیادہ موثر ہے؟  .136

ویکسینیشن بیماریوں سے بچنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ خود وائرس لگنے کے خطرات ویکسین سے کہیں  

 تے ہیں۔ملین کے درمیان جانیں بچا  3سے    2زیادہ ہیں۔ کل ، ویکسینوں کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ وہ ہر سال

حفاظتی ٹیکوں سے آپ کے جسم کے قدرتی دفاع کے ساتھ کام کرنے سے بیماری الحق ہونے کے خطرات کم 

جب ہم ٹیکے لگاتے ہیں تو ، ہم نہ صرف اپنے آپ کو بچاتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو   ہوجاتے ہیں۔

 بھی محفوظ رکھتے ہیں۔

 اتی ہیں؟بیماریاں مجھے ویکسینوں سے کم نقصان پہنچ  .137

کسی بھی دوا کی طرح ، ویکسین بھی ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ عام طور پر معمولی اور عارضی  

براہ کرم  ہوتے ہیں ، جیسے بازو کی ہلکا یا ہلکا بخار۔ زیادہ سنگین ضمنی اثرات ممکن ہیں ، لیکن انتہائی نایاب۔

کے ذریعہ کسی ویکسین کے مقابلے میں کہیں زیادہ    یاد رکھیں ، آپ کسی ویکسین سے بچنے کے قابل بیماری

 شدید طور پر زخمی ہونے کا امکان رکھتے ہیں۔

 ویکسین میں زہریال اجزاء شامل ہیں؟ .138

حفاظتی اور مؤثر رکھنے کے ل ویکسین میں مختلف اجزاء شامل ہیں۔ ٹیکے کی اربوں خوراکوں میں بہت سارے  

ین کا ہر جزو ایک خاص مقصد کی تکمیل کرتا ہے ، اور ہر اجزا کی اجزا دہائیوں سے استعمال ہورہے ہیں۔ ویکس

 حفاظتی ٹیکوں کے تمام اجزاء سالمتی کے لئے گزرے۔ تیاری کے عمل میں جانچ کی جاتی ہے۔

 ویکسین میرے مدافعتی نظام کو کمزور کرسکتی ہیں؟ .139

آسان ، محفوظ اور موثر طریقہ ہے۔ حفاظتی ٹیکے لگانے سے لوگوں کو نقصان دہ بیماریوں سے بچنے کا ایک  

در حقیقت ، ویکسینیں آپ کے جسم کا قدرتی دفاعی طریقہ کار مخصوص انفیکشن کے خالف مزاحمت پیدا کرنے  

 اور آپ کے مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے کے لئے استعمال کرتی ہیں۔ 

ٹیکے لگائے جاسکتے    تمام ویکسینوں کے لئے ، صرف ایک انجیکشن کے ذریعے زندگی کے لئے حفاظتی .140

 ہیں؟

کچھ ویکسینوں میں تاحیات تحفظ فراہم کرنے کے لئے صرف ایک ہی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ بہر حال  

، بیشتر ویکسینوں میں ایک سے زیادہ خوراک کی ضرورت ہوگی )یعنی دوسری خوراک ، یا تیسری خوراک کے  

ہ باال بنیادی کورس کے عالوہ ، کچھ ویکسینیں وصول ساتھ ، کئی ماہ کے عالوہ(۔ "متعدد خوراکوں" کے مذکور

کنندہ کو مقررہ مدت )جیسے ایک سال ، یا کئی سال بعد( کے بعد "بوسٹر خوراک" حاصل کرنے کی بھی ضرورت  

 پڑسکتی ہیں۔

 تمام ٹیکے کمرے کے درجہ حرارت پر رکھے جائیں؟  .141

ہر ویکسین کی اپنی مخصوص اسٹوریج  کرنا چاہ.۔ویکسین مینوفیکچررز کی تجویز کردہ شرائط کے تحت ذخیرہ 

 کی ضروریات اور شیلف الئف ہوتی ہے ، جسے لیبل پر دکھایا جائے گا۔ 

 کیا ہر قسم کی ویکسین سب کے لیے موزوں ہے؟  .142

ویکسین کی مصنوعات مخصوص آبادی کو ہدف کرکے بنائی جاتی ہیں۔ ان لوگوں کے لیے جو ویکسین کے لیے  

 قت پر اور شیڈول کے مطابق ویکسین لگوانی چاہیے۔ موزوں ہیں، انہیں و



(Urdu version) 

 انفیکشن کو روکنے میں مدد کر سکتی ہے؟  COVID-19فلو ویکسین  .143

کو نہیں روکیں گی، لیکن   COVID-19فلو ویکسین   ویکسین ایک جیسی نہیں ہیں۔ COVID-19فلو ویکسین اور  

یہ آپ کو زیادہ سنگین بیماری سے روک  دونوں کے خطرے کو کم کریں گی۔  COVID-19وہ بیک وقت فلو اور  

 سکتا ہے۔

 کیا ویکسین کی وجہ سے ویکسین کی وجہ سے ٹیکہ لگانے کے بعد تمام نامساعد واقعات پیش آئے؟ .144

ہوتے ہیں تو لوگ ویکسین کو مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں۔ جب ویکسینیشن کے فورا بعد نامساعد واقعات رونما  

اس کے باوجود ویکسینیشن کے بعد کچھ عالمات یا بیماریاں بھی موقع سے واقع ہو سکتی ہیں حاالں کہ  ویکسین  

 سے غیر متعلق ہیں۔ اس لئے ویکسین کی وجہ سے ویکسین کے بعد تمام نامساعد واقعات نہیں ہوتے۔ 


