د کوویډ  19واکسینونه :پر څه باندې باید پوه شو
څه ډول د لیدنې وخت
وټاکم؟

زه چېرته واکسین
ترالسه کوالی شم؟
ستاسو د روغتیا چمتو کوونکی

خپل چمتو کوونکي ته زنګ ووهئ یا د لیدنې وخت وټاکئ

د ټولیز واکسیناسیون کلینیکونه

زموږ له وېب پاڼې څخه لیدنه وکړي:
vaccinelocator.doh.wa.gov/

ځایي درملتونونه

یا له  1-800-525-0127سره اړیکه ونیسئ او د  #تڼۍ کېکاږئ.
د ژبې مرسته موجوده ده.

پاپ اپ یا ټولنیز کلینیکونه

دا بدلون ورکوي تاسو به له خپل کوم ملګري او یا د ټولنې له غړي څخه د
کلینیک په اړه واورئ .له هغوی څخه وغواړئ چې نوم لیکنه وکړي.

د واکسین ترالسه کولو له پاره خپلې لیدنې
ته باید څه راوړم؟

د واکسین لګښت څومره دی؟

له تاسو څخه به الندې شیان وغوښتل
شي ،خو تاسو اړ نه یاست
چې هغه ورکړئ:

تاسو ته واکسین په وړیا ډول درکول کېږي.
له تاسو څخه باید پیسې وانخیستل شي او نه
بل درکړل شي.

• د هویت کارت
• د بیمې کارت
• د ټولنیز خوندیتوب شمېره

آیا زه دویم شاټ ته اړتیا لرم؟
ځینې واکسینونه دوه ډوزه دي .کله چې تاسو په
بشپړه توګه واکسین شئ ،دوه اونۍ وروسته به
تاسو تر ډېره خوندي وئ .څینې خلک د ېو
بوسټر دوز ته اړتیا لري.
د واکسین ترالسه کولو له پاره اړینه نه ده چې تاسو دې د
متحده ایاالتو اوسیدونکي یاست .هغوی به ستاسو د
کډوالۍ د حالت پوښتنه ونکړي.
شخصي معلومات به یواځې د روغتیایي موخو له پاره
وکارول شي.

Pfizer-BioNTech

دوه ډوزه ،د  21ورځو په واټن

Moderna

دوه ډوزه ،د  28ورځو په واټن

Johnson & Johnson

 1ډوز

د نورو معلوماتو له پاره
وګورئ COVIDVaccineWA.org :یا DOH.WA.GOV/Coronavirus
اړیکه ونیسئ ،1-800-525-0127 :وروسته د  #تڼۍ کېکاږئ .د ژبې مرسته موجوده ده.

د کوویډ  19واکسین څه کوي؟

جانبي عوارض څه دي؟
ښایي تاسو ته به جانبي عوارض پېښ شي.

د کوویډ  19واکسین ستاسو بدن چمتو کوي چې د
ناروغۍ پر وړاندې دفاعي تدابیر ونیسي چې تاسو له
ناروغۍ څخه وژغوري.

ستاسو په بدن کې:
•
•
•
•
•
•

ستړیا
سر درد
د عضالتو درد
ساړه
تبه
زړه بدوالی

آیا واکسینونه خوندي دي؟
هو .ټول واکسینونه پر لسګونه زره کسانو آزمایل شوي دي.
دا واکسینونه چې د بېال بېلو نژادونو پر خلکو او هغو چې ډول ډول
ناروغۍ لري لکه د وزن ډېروالی ،شکر ،د زړه ناروغۍ ،د ځیګر
ناروغۍ او اچ آی وي ،آزمایل شوي او خوندي دي.

تاسو چې په خپل مټ د واکسین
ستنه ولګوله:
• درد
• سور والی
• پورته ټوپ وهل
هغه واکسینونه چې دوه ډوزه لري ،تر دویم ډوز وروسته جانبي
عوارض سختېږي.
که تاسو د واکسین پر وړاندې حساسیت وښود نو له  911شمېرې
سره اړیکه ونیسئ .تاسو کوالی شئ په  V-safeکې نوملیکنه
وکړئ تر څو د هر ډول جانبي عوارضو راپور ورکړئ:
.vsafe.cdc.gov

آیا یو واکسین له بل څخه غوره دی؟
موږ د واحد شاټ یا ستنې Johnson & Johnson
)(J&Jواکسین پرځای د mRNA COVID-19واکسین
)Pfizer-BioNTechیا )Modernaسپارښتنه کوو.

د روغتیا ډیپارټمنټ په منظم ډول د خوندیتوب
راپورونه ګوري تر څو ډاډ ترالسه کړي چې د
خوندیتوب په اړه اندېښنې نشته.

ولې باید واکسین وکړم؟
واکسین کول له تاسو سره مرسته کوي چې په خپل کاري چاپېلایر کې
خوندي پاتې شئ او له خپلې کورنۍ او ملګرو سره یو ځای و اوسئ.
د دې امکان به ډې کم وي چې تاسو د کوویډ  19له امله سخت ناروغ
شئ ،په روغتون کې بستري شئ او یا مړه شئ.

که څه هم که چیرې تاسو د نورو واکسینو وړ نه یاست یا یي
د ترالسه کولو اراده نه لرئ د J&Jواکسین ال هم شتون لري.
د خپل انتخابونو په اړه د خپل روغتیا پاملرنې وړاندې
کوونکي سره خبرې وکړئ.
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