ينونو
دکووېډ19-واکس
چټک انځور
کسینونهلهکووېډ 19-څخه د مخنیويلپارهښهکارکوي.
کلینیکي ازموینو ښودلې ده چېټول وا
ځینوبدلونونو اړوندنورو معلوماتولپاره ،الندې وګورئ.
Johnson & Johnson

Pfizer – BioNTech

څو ډوزوواکسينته
ړتيا لرم؟
ا

1

نیوپه واټن)
( 2د  3اوو

Moderna
نیوپه واټن)
( 2د  4اوو

تی ډوزبایدله دو هم ډوز څخهلږترلږه
فیتلرئ (وروس
3کهنیمګړی معا
 4اوونۍ وروستهوکړلشي)

شپړهتوګه
کلهپهب
خوندييم؟

خپلواکسین څخه  2اوونۍ
وروسته

خپل دو هم ډوز څخ ه  2اوونۍ وروسته

خپل دو هم ډوز څخه  2اوونۍ
وروست ه

دواکسينترالسهکولولپاره
بايد څوکلن واوسم؟

18کلنیاله دې څخهپورته

5کلنیاله دې څخهپورته

18کلنیاله دې څخهپورته

وينوکې د دغ ه
لينيکي ازم
ک
ثريت څومره و؟
واکسين مو

یتوب د هر ډول
 74%خوند
ناروغۍپه وړاندې
 85%خوندیتوب د جدي
ناروغیوپه وړاندې
یتوب دبسترکېدو
 100%خوند
یا مړینېپه وړاندې

یتوب د هر ډولناروغۍ
یتوب د هر ډولناروغۍپه  94%خوند
 95%خوند
پ ه وړاندې
وړاندې
 100%خوندیتوب د مړینېپه وړاندې  100%خوندیتوب د مړینېپه
وړاندې

ثريتپه اړهپرېپوهشو
واکسين د مو
هغه څه چې بايد د

تلفو
تونوکېپه مخ
تلفو وخ
نیویکې څومرهښه و ،اندازهکوي.کلینیکي ازموینېپه مخ
ینوکېواکسیند ناروغۍ مخ
ثريت دا چېکلینیکي ازمو
مو
ً
غېزمنتيا دا چېواکسینپه
ځایونوکېشوي دي،نو د اغېزمنتیاشمېرې اصالنهپرتلهکېږي .هغوییوازېښیي چې هره ازموینهکې څهپېښشول .ا
نونو اغېزمنتیاپه اړه زدهکولوپهتمهیو.
نیویلپاره څومرهښه دی ،اندازهکوي .موږ اوس هم دواکسی
ېښتینینړۍکې ناروغۍ څخه مخ
ر
دواکسين ډولونه

کټر)
ډينوويروس (وايرلوې
ا
تلف ویروس
کسین د مخ
دغه وا
(د زکام وایرس) خونديبڼهبدنته د
دېالرښوونېلېږدولولپاره چې
کووېډ19-په وړاندې مبارزېلپاره
ټيباډي جوړهکړي،کاروي.
څنګه ان
تاسېلهواکسین څخهپه زکامیا
کووېډ19-نه اختهکېږئ.

واکسينونه دي
دواړه  Pfizerاو mRNA Moderna
کسینونهستاسې حجراتوته د هغهپروتین جوړولښیي چې
د  mRNAوا
ټيباډي جوړوي
تاسېبدنبه هغه ان
برګون غورهکوي.س
فیت غ
د معا
کېدو
تاسېپهکووېډ اخت ه
چېلهویروسسره د اړیکېپهصورتکېس
تاسېلهواکسین څخهپهکووېډ19-نه اختهکېږئ.
نیویکوي.
څخه مخ

ينونوپه اړه
دکووېډ19-واکس
نور زدهکړئ
Pfizer – BioNTech

Johnson & Johnson

Moderna

سټر دوزباېدکله
زه دبو
وکړم ؟

تې
یاش
د اخیري دوز څخه  2م
وروسته

تې
یاش
تي دوز څخه  5م
د وروس
وروسته

تې
یاش
تي دوز څخه  5م
د وروس
وروسته

د U.S. Food and
Drug
Administration
لتو د
 ،(FDAدمتحدهايا
خوړو او درملو ادارې)
سرهيي حالت

نکو
کلونویا ډېر عمرلرو
د 18
لپاره جوازلري

نکو
کلونو عمرلرو
د 5تر 15
لپاره جوازلري.

نکو
کلونویا ډېر عمرلرو
د 18
لپارهپهبشپړهتوګهتاییدشوی دی.

اجزاوېيي څه دي؟

لفو ډولونو
ايا لهمخت
خونديساتي؟
وينوبرخه وو؟
څوک د ازم

نکو
کلونویا ډېر عمرلرو
د 16
توګهتاییدشوی دی.
لپارهپهبشپړه
واکسین د غوړ ،مالګې ،اوبورې
ترڅنګ د اډینوویروسفعاله مواد
لري.

نسپو هانبه د دغو او
ینونه دغوبڼوپه وړاندېکارکوي.سای
پارښتنهکوي چې اوسني مجازواکس
تر اوسه ،څېړنېس
نوروبڼوڅېړلوته ادامهورکړي.
•
•

3.3%اسیایي
 9.5%امریکایي هنديیا
بومياالسکایی
یقایي
فر
19.4%تور/ا
یکایان
امر
نیوي
 45%هسپا
بي/التینکس
ژ
0.2%بومي هاوایيیا ارام
ګانو
ټاپو
یانوسنورو
اق
نکي
اوسېدو
تلفنژادونه
 5.6%مخ
سپین
59%

•

 41%دنړیوالوکلینیکي
ینوګډونکوونکيیویا
ازمو
ډېر روغتیایيستونزېلرلې

•
•
•
•
•

انبي عوارض څه دي؟
ج

واکسین د غوړ ،مالګې ،اوبورې
ترڅنګ دپیغاماستوونکی RNA
()mRNAفعاله موادلري.

واکسین د غوړ ،مالګې ،اوبورې
ترڅنګ دپیغاماستوونکی RNA
()mRNAفعاله موادلري.

•
•
•
•
•
•
•

4%اسیایي
 0.6%امریکایي هنديیا
بومياالسکایی
یقایي
فر
10%تور/ا
امریکایان
نیوي
 26%هسپا
بي/التینکس
ژ
0.2%بومي هاوایيیا ارام
ګانو
ټاپو
یانوسنورو
اق
اوسېدونکي
تلفنژادونه
 3%مخ
سپین
82%

46.2%نړیوالوګډون
•
نکویوه روغتیایي
کوو
ستونزهلرله34.8% .ګډون
فه وزندرلود.
نکو اضا
کوو

یخنيکېدل،سردرد ،درد،ستړیا،
پیچکاري د
ستړیا،تبه،سردرد ،د
پیچکارۍ ځایکېسوروالی
التو درد (یوه او/یا د
ځای درد ،اوږیاد عض
اوپړسوب چېیویا دوو ورځوکې
التو دیوډلې درد)
عضلهیا دعض
لهمنځه ځي.
چېیویا دوو ورځوکېلهمنځه
ځي.

•
•

5%اسیایي
 1%امریکایي هنديیا
بومياالسکایی
یقایي
فر
10%تور/ا
امریکایان
 20%هسپانیوي
بي/التینکس
ژ
0.2%بومي هاوایيیا ارام
ګانو
ټاپو
یانوسنورو
اق
اوسېدونکي
" 2.1%دنورونژادونو"
سپین
79%

•

ینو
 22%دنړیوالو ازمو
نکولوړ خطر
ګډونکوو
لرونکي روغتیایيستونزې
درلودې او  4%دوهیا ډېرې
روغتیایيستونزېدرلودې

•
•
•
•
•

یخنيکېدل،سردرد ،درد،ستړیا،
پیچکارۍ ځایکېسوروالی
او/یا د
اوپړسوب چېیویا دوو ورځو
کېلهمنځه ځي.
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