
 

(Urdu version) 

 نوٹ یکے استعمال کے ضمن یکسینو Comirnaty یےسال سے کم عمر کے بچے کے ل 5ماہ سے  6

 

 
( یشنبچہ فارمول( )چھوٹا mcgگرام ) یکرومائ 3سال سے کم عمر کے بچے کو  5ماہ سے  6کے بعد سے،  2022نومبر  9

Comirnaty ہے۔  یخوراک مل سکت یک یکسینوCOVID-19 وبا کے ساتھ، بچوں کو  یعالم یک یکشنانفCOVID-19 
سے کم  یقےشرح کو مؤثر طر یاور موت ک یاریمب ینہے تاکہ سنگ یبہت ضرور یکسینیشنو یےسے بچانے کے ل یماریب
 جا سکے۔ یاک
 

Comirnaty ۔ یںہ یدرکار ہوت یںخوراک ینت یےکے ل یکوںٹ یحفاظت یکے ساتھ ابتدائ یلتشک یکے چھوٹے بچوں ک یکسینو
اور  ی۔ دوسر#یےہفتوں کا ہونا چاہ 8وقفہ کم از کم  یاندو خوراکوں کے درم یسفارش کے مطابق، پہل یک ینماہر یمقام

جاتا  یاک یزتجو یبھ یہبچوں کو  طرف سے چھوٹے یک ینماہر ی۔ مقامہےجاتا  یاالگ ک یںماہ م 3خوراک کو کم از کم  یسریت

بازو پر انجکشن  یحاالنکہ اوپر یں،وصول کر انٹرماسکلر Comirnaty پہلو پر یانیران کے درم یانیہے کہ وہ درم

 جائے گا۔ یاکا احترام ک یحترج یان ک یلگانے ک
 

Comirnaty  دل کے باہر استر  کی سوزشغالف قلب کی ویکسینیشن کے بعد مائیوکارڈائٹس )دل کے پٹھوں کی سوزش( اور(

کی سوزش( کے بہت کم کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ یہ کیسز بنیادی طور پر ویکسینیشن کے بعد دو ہفتوں کے اندر سامنے آئے ہیں، 

اکثر دوسری ویکسینیشن کے بعد، اور زیادہ کثرت سے کم عمر مردوں میں پائے جاتے ہیں۔ آپ کو مایوکارڈائٹس اور پیریکارڈائٹس 

مات، جیسے سانس پھولنا، دھڑکن اور سینے میں درد کے بارے میں ہوشیار رہنا چاہیے، اور ایسا ہونے پر فوری طبی امداد کی عال

 ویکسینیشن کے بعد ایک ہفتہ تک سخت ورزش سے گریز کرنا چاہیے۔ Comirnatyحاصل کریں۔ بچوں کو 

 

ہے اور  یخوراک ل یک یکسینو mcg Comirnaty 3جنہوں نے  یےسال سے کم عمر کے چھوٹے بچوں کے ل 5ماہ سے  6
پہنچے  یںعمر تک نہ یسال ک 6تک  یابھ یکنگے )ل یںسال کے ہو جائ 5خوراک کے وقت تک  یسریت یا یدوسر یوہ اپن

 5۔ اگر وہ یں( وصول کرmcg 3 یعنیخوراک ) یوہ لیےخوراک کے  یسریت یا یدوسر ی۔ ان کیںرکھ سکتے ہ ی(، وہ جاریںہ
خوراک  یکا یک یکسینو mcg Comirnaty 10خوراک کے طور پر  یسریت یا یتک پہنچنے کے بعد دوسر عمر یسال ک

 ہے۔ یںضرورت نہ یخوراک ک یدتو مز یں،کا انتخاب کرتے ہ ینےل

 
والدین/سرپرست بچوں اور نوعمروں کو ذاتی ضروریات کے ساتھ انفرادی خطرے اور فائدے پر غور کرنے کے •   #

دن کے بعد آگے بڑھانے کا  21بعد باخبر رضامندی کے تحت دوسری خوراک کو ان کی پہلی خوراک سے 

 انتظام کر سکتے ہیں۔

دن ہے، تیسری خوراک  21ان وقفہ کم از کم امیونوکمپرومائزڈ بچوں کے لیے، پہلی دو خوراکوں کے درمی •

 دن بعد۔ 90تیسری خوراک کے  دن بعد، اور چوتھی خوراک دی جانی ہے 28دوسری خوراک کے 

 انفیکشن والے بچوں کے لیے، براہ کرم مالحظہ کریں۔ COVID-19پہلے سے  •

"COVID- 19  کے پہلے سے انفیکشن والے افراد کے لئےCOVID-19 لق حقائق نامہ"۔ویکسینیشن سے متع 



 

ویکسین کے ممکنہ مضر  Comirnatyفارمولیشن  چھوٹا بچہ 
 اثرات

 بھی ضمنی اثرات کا سبب بن سکتی ہے، حاالنکہ ہر ایک کو یہ نہیں ملتا۔ Comirnatyتمام ویکسین کی طرح، 

 

 بہت عام ضمنی اثرات:
زیادہ لوگوں کو متاثر کر سکتا سے  1میں سے  10
 ہے۔

 سال( 2ماہ سے > 6چڑچڑاپن ) •

 انجیکشن سائٹ: درد، سوجن، اللی •

 تھکاوٹ •

 سر درد •

 سال( 2ماہ سے > 6) غنودگی •

 پٹھوں میں درد •

 سردی لگ رہی ہے •

 جوڑوں کا درد •

 اسہال •

 بخار •

 
 عام ضمنی اثرات:

 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 1میں سے  10

 متلی •

 قے •

 
 ضمنی اثرات: غیر معمولی

 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 1میں سے  100

 بڑھے ہوئے لمف نوڈس •
)بوسٹر کی خوراک کے بعد زیادہ 

 کثرت سے مشاہدہ کیا جاتا ہے(

 بیمار محسوس کرنا •

 بازو میں درد •

 نیند نہ آنا •

 انجیکشن سائٹ پر خارش •

 6)'عام' الرجک رد عمل جیسے خارش یا خارش •
 سال تک( 2ماہ سے >

 یا توانائی کی کمی/نیند محسوس کرناکمزوری  •

سال  2ماہ سے > 6)'بہت عام' بھوک میں کمی •
 تک(

 ضرورت سے زیادہ پسینہ آنا •

 رات کو پسینہ آتا ہے •

 نایاب ضمنی اثرات:
 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 1میں سے  1,000

 عارضی طور پر یک طرفہ چہرے کا جھک جانا •

الرجک رد عمل جیسے چھتے یا چہرے  •
 سوجنکی 

 
 انتہائی نایاب ضمنی اثرات:

 لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ 1میں سے  10,000

دل کے پٹھوں کی سوزش )مایوکارڈائٹس( یا دل  •
کے باہر استر کی سوزش )پیریکارڈائٹس( جس 

کے نتیجے میں سانس پھولنا، دھڑکن یا سینے میں 
 درد ہو سکتا ہے

 
 نہیں معلوم

 نہیں لگایا جا سکتا( )دستیاب اعداد و شمار سے اندازہ

 شدید الرجک ردعمل •

 ویکسین شدہ اعضاء کی وسیع سوجن •

 چہرے کی سوجن •
)چہرے کی سوجن ان مریضوں میں ہو سکتی ہے 

 جن کے چہرے کے ڈرمیٹولوجیکل فلرز ہیں(

جلد کا رد عمل جو جلد پر سرخ دھبوں یا دھبوں  •
کا سبب بنتا ہے، جو ایک ہدف یا "بیل آنکھ" کی 

ہے جس کے گرد گہرا سرخ طرح نظر آتا 
مرکز ہوتا ہے جس کے چاروں طرف ہلکے 

 سرخ حلقے ہوتے ہیں۔
 )ایریتھیما  ملٹیفارم(

 جلد میں غیر معمولی احساس، •
جیسے جھنجھالہٹ یا رینگنے کا احساس 

 )پیراستھیسیا(

احساس یا حساسیت میں کمی، خاص طور پر  •
 جلد میں )ہائپواستھیسیا(

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 کے اجزاء

 ویکسین Comirnatyفارمولیشن  چھوٹا بچہ 

کی پچھلی خوراک، یا ایکٹو مادہ یا اس دوا کے کسی دوسرے اجزاء سے الرجی ہے تو براہ کرم  Comirnatyاگر آپ کو 

 ویکسینیشن حاصل نہ کریں، بشمول:

 -])پولیتھیلین گالئکول( - ALC(-2 / ) 0315ہیکسیلڈیکانویٹ( - 2ڈائل(بیس) - 6,1 -ہائیڈروکسائبیوٹائل(ازانیڈیائل(بیس)ہیکسین- 4)) 

2000 ]-N،N-( 015ڈائٹیٹراڈیسیالسیٹامائیڈ -ALC9/) 

1,2 -3 -glycero-sn-Distearoyl- ( فاسفوچولینDSPC/ ) 

 ہائیڈروکلورائڈ / سکروز / پانی انجیکشن کے لیےکولیسٹرول / ٹرومیٹامول / ٹرومیٹامول 

 
 2022نومبر  23ورژن کی تاریخ: 

 

Kwun Tong یںخدمات کے استعمال م یجاتا ہے، عوام یاچال یعےمرکز، جو ہانگ کانگ کرسچن سروس کے ذر یںم 
 :یںرجوع کر یخدمت فراہم کرتا ہے۔ براے مہربان یک یفون ترجمان یلیٹ یمرکز یکا یےمدد کے ل یک یتوںاقل ینسل

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 
 

In case of discrepancies between translated version and English version, English version shall prevail.  
The centre in Kwun Tong, operated by the Hong Kong Christian Service, provides centralised telephone 
interpretation service to assist ethnic minorities in their use of public services. Please refer to: 
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm 

 

https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm
https://www.had.gov.hk/rru/english/programmes/support_service_centres.htm

