
(Urdu version) 

ویکسین کے استعمال پر ضمنی  CoronaVacسال سے کم عمر کے بچوں کے لیے  3ماہ سے  6

 *نوٹ

 

( ویکسین Sinovac) CoronaVacسال سے کم عمر کے بچے  3ماہ سے  6سے،  2022اگست  4

 حاصل کر سکتے ہیں۔

COVID-19 ساتھ، بچوں کو  پھیلنے انفیکشن کی عالمی وبا کےCOVID-19  بیماری سے بچانے

کے لیے ویکسینیشن بہت ضروری ہے تاکہ سنگین بیماری اور موت کی شرح کو مؤثر طریقے سے 

 کم کیا جا سکے۔

بچاؤ کے قابل  کے ذریعہ( کے تحت ویکسین CHP)مرکز برائے تحفظ صحت محکمہ صحت کے 

بیماریوں  جانوروں کے ذریعہ پھیلنے والیلق سائنسی کمیٹی اور ابھرتی ہوئی اور بیماریوں سے متع

( نے شمولیت EAP(، جس میں چیف ایگزیکٹیو کے ماہر مشاورتی پینل )JSCکی سائنسی کمیٹی )

 CoronaVacچھ ماہ سے کم عمر کے بچوں میں کہ کو نوٹ کیا  تجربہابتدائی اختیار کی، 
(Sinovac ویکسین کی دو خوراکوں کے آزمائشی اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ویکسین ) قوت

 3اور اس میں کوئی نئی حفاظتی خدشات نہیں تھے۔ ماہرین نے چھ ماہ سے مدافعت کو بڑھاتی ہے 

 :جو یہ ہیں سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے ویکسینیشن کے انتظامات پر غور کیا

 #خوراکیں استعمال کی جا سکتی ہیں تین خوراک کی تعداد:

 میں ہوتی ہے۔ بالغوںہر ویکسینیشن کی خوراک وہی ہے جو بڑے بچوں اور  خوراک:

دن کا ہونا چاہیے اور تیسری  28پہلی دو خوراکوں کے درمیان وقفہ کم از کم  وقفہ:

 دن بعد دی جائے۔ 90خوراک دوسری خوراک کے کم از کم 

دن  28پہلی دو خوراکوں کے درمیان وقفہ کم از کم  ےبچوں کے لی کمزور قوت مدافعت کے شکار

 ۔جائے دن بعد دی 28ہے، اور تیسری خوراک دوسری خوراک کے 

افراد مناسب طریقے سے بچوں کے لیے بازو یا ران پر ویکسینیشن  کرنے والےصحت کی دیکھ بھال 

 کا انتظام کریں گے۔

( ویکسین کا استعمال بیماری Sinovac) CoronaVacسال سے کم عمر کے بچوں پر  3ماہ اور  6*

( کے تحت مجاز Cap. 599Kکی روک تھام اور کنٹرول )ٹیکوں کا استعمال( ریگولیشن )

CoronaVac  بیماری کی روک تھام اور کنٹرول  اسے۔ ہے میں درج نہیں فہرستکے منظور شدہ

کر استعمال  اپروگرام میں لیبل ہٹ ( کے تحت حکومتیCap. 599K)ٹیکوں کے استعمال( ریگولیشن )

( کے مشورے کو یوں)(/کمیٹیوں)ماہرین کے پینلحکومت کی طرف سے مقرر  اجازت ہے، کی

مدنظر رکھتے ہوئے موجودہ اور متوقع وبائی صورتحال کے ساتھ ساتھ دستیاب متعلقہ افادیت اور 

کو ویکسین  بچوںوالے نے کر حاصل ویکسین۔ وہ شخص جو جائے گا لیا کا جائزہ معلومات حفاظتی

تجویز کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے یا اس کے انتظام کا ذمہ دار ہے وہ حکومتی پروگرام میں حکومت کی 

 ہدایت کے مطابق کام کرتا ہے۔
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 ماضی میںبراہ کرم " ےوالے بچوں کے لیکے شکار ہونے انفیکشن  COVID-19 ماضی میں#

COVID-19  افراد کے لیے  والےکے شکار ہونے انفیکشنCOVID-19  ویکسینیشن سے متعلق

 فیکٹ شیٹ" دیکھیں۔

 

 

 2022اگست  4اجراء کی تاریخ:  ہے۔ لیے کے حوالہ صرف ورژن شدہ ترجمہ

 بالفرض ترجمہ شدہ نسخہ اور انگریزی نسخہ میں تفاوت پایا گیا تو، انگریزی نسخہ کو فوقیت دی جائے گی۔

 ۔ www.covidvaccine.gov.hkمزید معلومات کے لیے، براہ مہربانی مالحظہ کریں
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