
واکسینونه کار کوي
ټولچېودلېښازموينوکلينيکي.ديغورهڅخهنوروځينولهواکسينونهځينېښييچېويکتلیمومعلوماتداسېشيکېدای

پهېچځکهده،ستونزمنهپرتلهتوپيرونودترمنځواکسينونود.دياغېزمنډېرلپارهمخنيویڅخه19-کووېډلهواکسينونه

.ديشويازمويلوړاندېپهفشارونومختلفو19-کووېډدحتیييځينې.ديشويازمويلکېځايونواووختونومختلفو

شئناروغسختډېرچېشتهاحتماللږډېرمګري،شونيکېدلاخته19-کووېډپههمبياشئ،واکسينتوګهبشپړهپهچېکله

سلنه85لپارهمخنيویڅخهناروغۍجدي19-کووېډدڅخهواکسينونولهيوهرچېوښودلهڅېړنو.شئوالړتهروغتونيا

:وکړمخنيویڅخهکېدورامنځتهنښوډولهر19-کووېډدکېخلکواکثرهواکسينونهدغه.دیاغېزمن

•Johnson & Johnson (Janssen)،74سلنه

•Pfizer-BioNTech،95سلنه

•Moderna،94سلنه

واکسینونه خوندي دي
څخهڅارنېېدقيقټولوترخونديتوبدکېتاريخپهاياالتومتحدهدلروييکېاياالتومتحدهموږچېواکسينونه19-کووېډد

.U.Sدواکسينونهټول.1شويتېر Food and Drug Administration (FDA،درملوداوخوړوداياالتومتحدهد

هېڅخونديتوبدFDAچېدهمعنیدېپهدا–کړیترالسهجوازلپارهکارونېبېړنۍياتاييدتوګهبشپړهپهيالوريله(ادارې

موندلهونهييستونزهکومهاووارزولېڅېړنېهمکارپوهانوخپلواکو.موندلهونهکېپهاندېښنهجديکومه

څارونهنونوواکسيدلپارهاغېزمنتيااوخونديتوبدکېږي،کاروللوريلهخلکوعامودچېڅرنګهلکهسرهتېرېدوپهوختد

مختلفپارهلمخنيويدسرهچټکۍپهيېکېصورتپهپيښېدوداوڅارنېدستونزوخونديتوبداياالتمتحده.ولريادامهبه

.لريسيستمونه

: واکسین خوندیتوب19-د کووېډ

په څه باید پوه شو

جانبي عوارض عادي دي
نښېدېددا.کړئاحساسعوارضجانبيځينېشيکېدایڅېر،پهواکسينونونورودهم،بياخو.کېدیاختهنشئ19-کووېډپهڅخهواکسينله

ياورځهماغهپهوي،ممکنکه.ويشديدهمنورشيکېدایعوارضجانبيډوزدوهمدلپاره،واکسينډوزهدوه.کويکارواکسينچېدي

لري،اړتياتهډوزودوهچېلپارهواکسينونوهغو19-کووېډد.ورکړئوختتهرغېدوبېرتهاوکولواراموروستهورځېدوهڅخهواکسين

.اوسئونهخونديتوګهبشپړهپهپورېبهاوونيودوهتروروستهڅخهډوزدوهمخپل.کړئترالسهډاډڅخهکولوترالسهلهډوزدويمد

1Centers for Disease Control and Prevention"آنالين په الندې ادرس موجود دی2021، 25مارچ . "د واکسينونو خونديتوب19-د کووېډ ،  :

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html .

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/safety-of-vaccines.html


کې، 4واکسین ازموینوModernaد 

:الندې ګډون کوونکي شامل وو

د حساسیت غبرګون نښې

ينيک به تاسې که د حساسيت غبرګون ولرئ، کل. واکسين سره د حساسيت غبرګون ډېر نادر دی، خو بيا هم پېښېدلی شي

هغوی د غبرګون لپاره روزل شوي او پوهېږي چې څنګه له . دقېقو لپاره وڅاري15له واکسين کولو څخه وروسته 

.تاسې سره مرسته وکړي

غبرګونحساسيتيد.ونيسئاړيکهسره911لهولرئ،غبرګونحساسيتدوروستهڅخهوتلودڅخهکلينيکلهکه

دانې،اوړهنکېبدنټولضربان،چټکزړهدپړسوب،ستونیاومخدستاسېستونزه،کېاخيستلوساهپهکېنښو

.ديشاملکمزورياوګنګسوالی،

موږ سره د خوندیتوب اندېښنو څارنې کې مرسته وکړئ

ستاسې ګډون موږ سره د ټولو لپاره . vsafe.cdc.gov: سره نوم ليکنه وکړئV-safeهر ډول جانبي عوارضو راپور ورکولو لپاره 

.واکسينونو خوندي ساتلو کې مرسته کوي

 Vaccine Adverse Eventد واکسين د  FDAتاسې او ستاسې د واکسين چمتو کوونکی د جدي جانبي عوارضو په اړه د 

Reporting System (VAERS،ناوړه پېښو راپور ورکولو سيستم )د .ته راپور ورکولی شئFDA ،Centers for Disease 

Control and Prevention(CDCد ناروغۍ کنترول او مخنيوي مرکزونه ، )او دWashington State Department(DOH ،

.ګټه اخليVAERSد رجحان او احتمالي ستونزو څارنې لپاره له ( واشنګټن ايالت د روغتيا څانګه

او د خونديتوب څارنې نور سسيتمونه څنګه کار کوي په VAERSپه دې اړه چې  . ته خپل راپور سپارلی شئvaers.hhs.govتاسې 

.  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyدغه ادرس موندلی شئ 

د مختلفو نژادونو او توکمونو

خلک ازموینو کې ګډون کړی 

.دی

مويلي ساينسپوهانو هر واکسين په زرګونو کسانو از

.دي

واکسین په Pfizer-BioNTechد 

، الندې ګډون کوونکي شامل 2ازموینو کې

:وو

واکسین Johnson & Johnsonد 

، الندې ګډون کوونکي شامل 3ازموینو کې

:وو

2Food and Drug Administration" . دFDAمعلوماتي سند :Pfizer-Bio N Tech10ډسمبر . ، د واکسينونو او بيولوژيکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه"واکسين19-د کووېډ ،

.  https://www.fda.gov/media/144245/download: ، آنالين په الندې ادرس موجود دی2020
فبروري . ، د واکسينونو او بيولوژيکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه"واکسين.Ad26VOC.2Sڅخه د مخنيوي لپاره د جانسين 19-له کووېډ: معلوماتي سندFDAد ". د خوړو او درملو اداره3

.  https://www.fda.gov/media/146217/download: ، آنالين په الندې ادرس موجود دی2021، 26
: ، آنالين په الندې ادرس موجود دی2020، 17ډسمبر . ، د واکسينونو او بيولوژيکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه"واکسين19-مډرنا د کووېډ: معلوماتي سندFDAد ". د خوړو او درملو اداره4

https://www.fda.gov/media/144434/download  .

سپين

هسپانوي يا التينکس

تور يا افريقايي امريکايي

اسيايي

سور پوستي امريکايي يا بومي االسکايی

بومي هاوايي يا ارام اقيانوس نورو ټاپوګانو 
اوسېدونکی

زيات نژادی

راپور شوی نه دی

نور

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety
https://www.fda.gov/media/144245/download
https://www.fda.gov/media/146217/download
https://www.fda.gov/media/144434/download


يیروغتيااصليدچېدیاغيزمناوخونديلپارهکسانوهغوداوخلکو،اميندواروماشومانو،دواکسين

اړهپهوعوارضجانبېاوخونديتوبدبهموږکيږي،واکسينخلکډيرچېڅنګهلکه.ديمخسرهحالتونو

عوارضجانبيجدياودي،خونديواکسينونه19-کووېډدچېښييمعلومات.کړوترالسهمعلوماتډير

.پېښېږيلږډېريې

ال یا که د واکسین کولو اړوند اندېښنې لرئ، له خپل روغتیاپ

کلینیکي کارکوونکی سره خبرې وکړئ

حساسیت

•CDC) Centers for Disease Control and 

Prevention ټولو ( د ناروغيو کنټرول او مخنيوي مرکزونه

زا هغو خلکو لپاره سپارښتنه کوي څوک چې د واکسين کوم اج

. سره حساسيت نلري

ره واکسين سره د حساسيت غبرګونونو په اړه اکث19-د کووېډ•

ه فکر کېږي چې حساسيت په واکسين کې د شته غوړ له امل

او پولي سوربېټ په ( PEG)رامنځټه کېږي چې پوليتلين ګاليکو 

.  نامه يادېږي

يت واکسينونه د هغو په څېر چې خوړو کې موندل کېږي د حساس•

19-المل کېدونکي مواد نه لري، نو له همدې امله د کووېډ

و واکسين ترالسه کولو پر مهال بايد د حساسيت نورو ډولون

ېکس، د مثال په توګه، دغه واکسينونه هګۍ، الټ. اندېښنه ونه لرئ

.  او ساتونکي موادو څخه خالي دي

اخالقي اصول

واکسين اجزاوې خوندي او د واکسينونو د اغېزمنتيا19-د کووېډ

واکسين يوه برخه په Johnson & Johnsonد . لپاره اړين دي

ه البراتوار کې جوړو شويو حجراتو کاپي کې جوړه شوېده چې پ

ېر ډ. کاله وړاندې د انتخابي سقط څخه ترالسه شوې وه35اصل کې 

ه ورته نور واکسينونه، د شری، روبيال، او هېپټايټس ای په ګډون پ

د )هېڅ يو له واکسينونو څخه انساني حجرات . ډول جوړ شوي دي

ا وايرس، الټېکس، ساتونکي، ي19-، د کووېډ(جنين حجراتو په ګډون

.  حيواني محصول د خنځير غوښې محصوالت يا جېالتين نه لري

. واکسينونه په هګيو کې وده نه کوي او د هګۍ محصوالت نه لري

روغتیایي ستونزې

زو واکسينونه د روغتيايي ستون19-څېړنو ښودلي ده چې د کووېډ•

د .لرونکو کسانو لپاره هم په ورته توګه خوندي او اغېزمن دی

سلنه ګډون کوونکو د اضافي 45هرې ازموينې له شلو څخه تر 

وزن، شکرې، زړه ناروغۍ، ځيګر ناروغي، او اېډز په څېر 

.   روغتيايي شرايط درلودل

ط موږ د معافيت کمزوری سيستمونه يا اتومات معافيت شراي•

لرونکو کسانو کې د واکسين کارونې د خونديتوب محدود 

بيا هم دغو ډلو ته د واکسين سپارښتنه CDC. معلومات لرو

اخته کېدو په صورت کې 19-کوي، ځکه چې دوی ټول په کووېډ

.د شديدې ناروغۍ لوړ خطر سره مخ دي

د امېداورۍ او زېږون روغتيايي کارپوهان اميدواره، تي •

19-وېډورکوونکو يا د امېدواره کېدو پالن لرونکو کسانو ته د کو

ه معلومات ښيي چې د امېدوارۍ پ. د واکسين سپارښتنه کوي

په حقيقت کې، . واکسينونه خوندي دي19-اوږدو کې د کووېډ

په 19-ځينې څېړنې ښيي چې واکسين شوي والدين حتی د کووېډ

وړاندې انټي باډي د امېدوارۍ او تی ورکولو له الرې خپلو 

څخه د مړينې 19-امېدواره کسان له کووېډ. ماشومانو ته لېږدوي

ټولو واکسينونه تر. په ګډون، د شديدو ناروغيو خطر سره مخ وي

.غوره خونديتوب وړاندې کوي
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کاڼه او هغه پيرودونکي چې د . سره اړيکه ونيسئ0127-525-800-1په بله بڼه د دغه سند غوښتنې لپاره له 

سره اړيکه ونيسي او يا د ( Washington Relay)711اورېدو ستونزه لري، کوالی شي چې له 

civil.rights@doh.wa.govالرې برښناليک ور واستوي.


