
ویکسینز کی تصویر19-کووڈ
کے انسداد میں انتہائی مؤثر ہیں۔ 19-کلینکل ٹرائلز سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمام دستیاب ویکسینز کووڈ

Johnson & Johnson
ویکسین( وائرل ویکٹر)اڈینووائرس 

Pfizer –BioNTech
 mRNAویکسین

Moderna
 mRNAویکسین

Novavax
پروٹین سب یونٹ ویکسین

ے کے اکثر افراد کے لئسال سے زائد عمر 18

-

خوراک1

، پہلی خوراکیں3–کے افراد کے لئے سال4ماہ تا 6

بعدہفتے 8کے ( 2)ہفتے بعد، دوسری 3کے ( 1)

۔ تیرسی خوراک بائیویلنٹ ہے

2–کے اکثر افراد کے لئے ماہ اور زائد عمر6
ہفتوں کے فاصلے سے8تا 4، خوراکیں

–کے اکثر افراد کے لئےسال اور زائد عمر12
ہفتوں کے فاصلے سے8تا 3، خوراکیں2

کوں مجھے پرائمری سیریز کے لئے کتنی خورا

کی ضرورت ہے؟

ہفتے بعد 2آپ پرائمری سیریز مکمل کرنے کے 

2–کے اکثر افراد کے لئے سال اور زائد عمر5پوری طرح محفوظ ہوتے ہیں۔
ہفتوں کے فاصلے سے8تا 3، خوراکیں

سال اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام18

، پہلی خوراکیں2–افراد کے لئے کے حامل

mRNAہفتے بعد 4خوراک کے کم از کم 
 & Johnsonویکسین کی ایک خوراک کے بعد 

Johnsonکی ایک خوراک

سال اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام کے حامل5

ہفتے 3، پہلی خوراک کے خوراکیں3–افراد کے لئے 

ہفتے بعد 4بعد دوسری خوراک، دوسری کے کم از کم 

تیسری خوراک

ماہ اور زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظام 6

، پہلی خوراکیں3–افراد کے لئے کے حامل

ہفتے بعد دوسری خوراک، 4خوراک کے 

ہفتے بعد تیسری 4دوسری کے کم از کم 

خوراک

ام سال سے زائد عمر کے کمزور مدافعتی نظ12

، پہلی خوراکیں2–افراد کے لئے کے حامل

ہفتے بعد دوسری خوراک3خوراک کے 

سال یا زائد18 ماہ یا زائد6 ماہ یا زائد6 سال یا زائد12 ا یہ ویکسین لگوانے کے لئے میری عمر کی

ہونی چاہیے؟

بوسٹر کی آخری خوراک  mRNAترمیم کردہ 

سال اور زائد عمر٭18-ماہ بعد 2کے 

ماہ 2بوسٹر کی آخری خوراک کے  mRNAترمیم کردہ 

سال اور زائد عمر٭5-بعد 

بوسٹر کی آخری خوراک  mRNAاپ ڈیٹ شدہ 

ماہ اور اس سے زائد عمر 6–ماہ بعد 2کے 

کے افراد٭

بوسٹر کی آخری خوراک  mRNAترمیم کردہ 

سال اور زائد عمر٭12-ماہ بعد 2کے 

مجھے بوسٹر خوراک کب لگوانی چاہیے؟

دہ سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کر18

Pfizer  یاModerna بوسٹر کے اہل ہیں۔

 Pfizerسال کی عمر کا کوئی بھی فرد جس نے 5
کی  Pfizerویکسین کی بنیادی سیریز لگوا لی ہو وہ 

اپ ڈیٹ شدہ بوسٹر خوراک کے لیے اہل ہے

سال تک کی عمر کا کوئی 4–ماہ سے لیکر 6

ویکسین کی بنیادی  Modernaبھی فرد جس نے 

کی اپ ڈیٹ  Modernaسیریز مکمل کر لی ہو وہ 

شدہ بوسٹر خوراک کے لیے اہل ہے

دہ سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کر12

Pfizer  یاModerna بوسٹر کے اہل ہیں۔

ے میں کون سی بوسٹر خوراک لگوانے کے لی

اہل ہوں؟

سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ 6 Pfizer 
بوسٹر کے اہل ہیں۔ Modernaیا  سال اور زائد عمر کے تمام افراد ترمیم کردہ 5

Pfizer  یاModerna بوسٹر کے اہل ہیں۔

یز مکمل کرنی ےک 18٭کچھ حاالت میں  ۔  مزید معلومات ےک لتے براہ مہربانی Novavaxماہ بعد 6سال اور زائد عمر ےک کچھ افراد اپنی پرائمری سیں مالحظہ doh.wa.gov/covidboosterبوسیر ےک بیھ اہل ہو سکتے ہیں
کریں۔

https://doh.wa.gov/ur/emergencies-covid-19-vaccine-information/wyksyn-ky-bwsttr-khwrakyn
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Johnson & Johnson Pfizer –BioNTech Moderna Novavax

تحفظفیصد  74ہر بیماری کے خالف 

تحفظفیصد  85شدید بیماریوں کے خالف 

ہسپتال میں داخلے اور موت کے خالف 

تحفظفیصد  100

تحفظفیصد  95ہر بیماری کے خالف 

تحفظفیصد  100موت کے خالف 

تحفظفیصد  94ہر بیماری کے خالف 

تحفظفیصد  100موت کے خالف 

تحفظفیصد  90ہر بیماری کے خالف 

تحفظفیصد  100موت کے خالف 

کیا کلینکل ٹرائلز میں اس ویکسین کی

افادیت رہی؟

اس ویکسین میں فعال جز ایڈینو وائرس

کے عالوہ چکنائی، نمکیات اور شکر 

شامل ہیں۔ 

 RNAاس ویکسین میں فعال جز میسنجر 
(mRNA)کے عالوہ چکنائی، نمکیات اور

شکر شامل ہیں۔ 

 RNAاس ویکسین میں فعال جز میسنجر 
(mRNA)کے عالوہ چکنائی، نمکیات اور

شکر شامل ہیں۔ 

ٹین کے اس ویکسین میں اسپائک گالئکوپرو

ں۔ عالوہ فیٹس، نمکیات اور شکر شامل ہی

اجزاء کیا ہیں؟

فیصد ایشیائی3.3•

ے فیصد امریکی انڈین یا االسکا ک9.5•

مقامی افراد

یافریقی امریک/فیصد سیاہ فام19.4•

الطینی/فیصد ہسپانوی45•

فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک0.2•

جزیروں کے مقامی افراد

فیصد کثیر النسلی5.6•

فیصد سفید فام59•

فیصد شرکاء 41عالمی کلینکل ٹرائلز کے 

امل ایک یا زائد دائمی طبی کیفیات کے ح

تھے

فیصد ایشیائی4•

ے فیصد امریکی انڈین یا االسکا ک0.6•

مقامی افراد

افریقی امریکی/فیصد سیاہ فام10•

الطینی/فیصد ہسپانوی26•

فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک0.2•

جزیروں کے مقامی افراد

فیصد کثیر النسلی3•

فیصد سفید فام82•

فیصد 46.2عالمی کلینکل ٹرائلز کے 

تال شرکاء ایک دائمی طبی کیفیت میں مب

ار فیصد شرکاء موٹاپے کا شک34.8تھے 

تھے۔ 

فیصد ایشیائی5•

ے فیصد امریکی انڈین یا االسکا ک1•

مقامی افراد

افریقی امریکی/فیصد سیاہ فام10•

الطینی/فیصد ہسپانوی20•

فیصد ہوائی یا دیگر پیسفک0.2•

جزیروں کے مقامی افراد

فیصد کثیر النسلی2.1•

فیصد سفید فام79•

فیصد 22عالمی کلینکل ٹرائلز کے 22%

فیت شرکاء ایک شدید خطرے والی طبی کی

د فیصد دو یا زائد شدی4میں مبتال تھے اور 

ھےخطرے والی طبی کیفیات میں مبتال ت

فیصد سفید فام75•

افریقی امریکی/فیصد سیاہ فام10•

ے فیصد امریکی انڈین یا االسکا ک1•

مقامی افراد

الطینی/فیصد ہسپانوی22•

فیصد ارکان زائد خطرے 95ٹرائل کے 
سال سے زائد عمر 65–میں مبتال تھے 

کے وہ افراد جنہیں ایک سے زائد امراض

الحق ہیں یا ایسی جگہوں پر کام کرنے

سے اکثر سامنا ہوتا 19-والے جہاں کووڈ

ہے یا بہت رش ہوتا ہے

کلینکل ٹرائلز میں کون شامل تھا؟
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