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ا�ر آپ م�� درج �اال عالمات ہ�� اور آپ � خ�ال 
م�� آپ کو کووڈ-19 �� تو ط�� مشورە حاصل 
ک��ں۔ ممکن �� کہ آپ کو کووڈ-19 ڻ�سٹ � 

ورت ہو۔ ��

� � رد عمل کو ا�ک �ا دو دن م��  و�کس��
۔ ا�ر آپ بہت ب�مار  ختم ہو جانا چاہ��

ہو جائ�� تو ط�� مشورە لی�� � کوشش 
ک��ں۔

� � رد عمل و�کس��
جو کووڈ-19 � عالمات

: � ج�� ہ��

� � رد عمل و�کس��
جو کووڈ-19 مرض م��

: ظاہر نہ�� ہو��

انج�کشن
� مقام

پر جلن، ���
�ا سوجن

ا�ر ان م�� � کو�� رد عمل آپ کو عام 
ە)  �گرمیوں (�س� �اندھنا، ڻائ�نگ وغ��

� �از رکھتا �� تو ط�� مشورە حاصل 
ک��ں۔

؟ � �ا رد عمل �� ک�ا یہ کووڈ-19 �� �ا و�کس��

� کووڈ-19 مرض پ�دا نہ�� کر�� کووڈ-19 و�کس��
۔ � کووڈ-19 مرض پ�دا مث�ت کووڈ-PCR 19 ڻ�سٹ � وجہ نہ�� ہو�� کووڈ-19 و�کس��

 � ر�نما�� پر عمل ک��ں:
�

COVIDvaccineWA.orgا�ر حال � م�� آپ کو کووڈ-19 ڻ�سٹ مث�ت آ�ا �� تو یہاں دی گ�� عل�حد�

 ، � پوری ط�ح �ارگر نہ�� ہو�� ۔ چونکہ آپ � آخری خورا� � 2 ہف�� �عد تک و�کس�� � م�� کووڈ-19 وسیع پ�ما�� پر پھ�ل چ�ا �� واشنگ��
 � ، خواە آپ �� ا�ک �ا دو خورا��� ل�وا � ہوں۔ ا�ر و�کس�� ممکن �� کہ اس وقت � پہ� کووڈ-19 � سامنا ہو�� پر آپ کو وائرس ل� جا��

� �ا ردعمل �� �ا آپ کو ممکنہ طور  � �عد آپ � طب�عت خراب ہو جا�� تو اس چارٹ � مدد � آپ یہ معلوم کر سک�� ہ�� کہ آ�ا یہ و�کس��
۔ پر کووڈ-19 ��

� ل�وا�� � 72 گھن�� � اندر اندر آپ کو �خار ہو جا�� (100.5 ڈ�ری فارن ہائ�ٹ  � ل�وا�� وا� افراد � ل�� عمو� ہدا�ات: ا�ر و�کس�� و�کس��
۔ ا�ر 48 گھن�� م�� آپ �ا �خار ڻھ�ک ہو جا�� اور آپ م�� کووڈ-19 � کو�� د�گر عالمات موجود نہ  � زائد درجۀ حرارت) تو گھر پر ر���
۔ ا�ر 48 گھن�� �عد آپ �ا �خار جاری ر�� �ا آپ م�� کووڈ-19 انف�کشن � کو�� د�گر عالمات موجود  ہوں تو آپ مالزمت پر لوٹ سک�� ہ��

۔ ہوں تو آپ کو چاہ�� کہ گھر پر ر��� اور کووڈ-19 �ا ڻ�سٹ کروائ��
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، 0127-525-800-1 پر �ال ک��ں۔ اس دستاو�ز کو ک� اور فارم�ٹ م�� حاصل کر�� � ل��

بہر� �ا اونچا سن�� وا� �اہک براە کرم 711 (Washington Relay) پر �ال ک��ں �ا 
civil.rights@doh.wa.gov پر ای م�ل ک��ں۔

https://www.doh.wa.gov/Emergencies/COVID19/Urdu

