
واکسینونه کار کوي
په مخنیوي کې خورا COVID-19دوي د . واکسین کولی شي په بیالبیلو الرو له تاسو څخه ساتنه وکړيCOVID-19د 

باندې اخته شوئ، دا واکسین کوالی شي په شدیده توګه ستاسو د ناروغه کېدوCOVID-19که چېرې تاسو په . اغېزناک دي

له امله COVID-19چانس را کم کړي، په بشپړ ډول واکسین کول په روغتون کې ستاسو د بستر کیدو امکانات راکموي او د 

دي، په ښایي تاسو داسې معلومات کتلي وي چې ښیي ځینې واکسینونه له ځینو نورو څخه غوره. ستاسو د مړینې خطر کموي

د . څخه مخنیوی لپاره ډېر اغېزناک ديCOVID-19داسې حال کې چې کلینیکي ازموینو ښودلې چې ټول واکسینونه له 

COVID-19 د بیالبیلو واکسینونو د کلینیکي ازمېیښتونو په اړه د ال زیاتو معلوماتو لپاره، دCOVID-19 خوندیتوب او واکسین

.  پاڼې ته مراجعه وکړئد واشنګټن ایالت د روغتیا ادارې/ موثریت 

سلنه اغېزناک 85له امله د جدي ناروغه کېدو څخه مخنیوي په برخه  کې COVID-19څېړنو وښودله چې ټول واکسینونه د 

:د ډیری نښو نښانو باندې په اخته کېدو باندې ژغوريCOVID-19همداراز واکسین ډیری خلک د . دي

•Moderna, 94%

•Pfizer-BioNTech, 95%

•Johnson & Johnson (Janssen), 74%

•Novavax, 90.4%

واکسینونه خوندي دي
ولو دقیقې واکسینونه چې موږ یې په متحده ایاالتونو کې لرو د متحده ایاالتونو په تاریخ کې د خوندیتوب تر ټCOVID-19د 

دوي ته پرمختګ ور کړل شو، و آزمویل شول او په همدې ډول د نورو بریالیو واکسینونو لپاره د. 1څارنې څخه تېر شوي دي

، د U.S. Food and Drug Administration)FDAټولو واکسینونو د . همدې پروسې د کارولو اجازه ور کړل شوه

په دې –ې ده له لوري یا په بشپړه توګه تایید یا د بېړنۍ کارونې لپاره اجازه ترالسه کړ) متحده آیالتونو د خوړو او درملو ادارې

کومه خپلواکو کارپوهانو هم څېړنې وارزولې او. د خوندیتوب اړوند هیڅ ډول جدي اندیښنه نه ده پکې موندلېFDAمعنی ده چې 

د خوندیتوب د علمي بیاکتنې د (Scientific Safety Review Workgroupدا واکسین همداراز د . ستونزه یي ونه موندله

یوازې (د یوې برخې په توګه بیا و ارزول شو (د لویدیځ ایالتونو تړون)Western States Pactلخوا ) کاري ګروپ

.د ال زیاتو معلوماتو لپاره زموږ په مسلسل ډول د پوښتل شویو پوښتنو له برخې څخه لیدنه وکړئ).انګلیسي

ونو څارونه د وخت په تېرېدو سره لکه څرنګه چې د عامو خلکو له لورې کارول کېږي، د خوندیتوب او اغېزمنتیا لپاره د واکسین

اره بیالبیل متحده ایاالت د خوندیتوب ستونزو د څارنې او د پیښېدو په صورت کې یې په چټکۍ سره د مخنیوي لپ. به ادامه ولري

 Centers for Diseasesواکسین خوندي دي، د COVID-19د دې لپاره چې ډاډ ترالسه شي چې د . سیستمونه لري

Control and Prevention)CDCد دوولت وړتیا پراخه او پیاوړې کړه تر څو د)، د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز

ې ښایي د په پایله کې د واکسین د خوندیتوب متخصصین هغه ستونزې څارلی او کشفولی شي چ. .واکسین خوندیتوب وڅاري

COVID-19واکسین کلینیکي آزموینې په جریان کې نه وي لیدل شوې.

یر لکه څرنګه چې ډ. واکسین د ماشومانو، میندواره میرمنو او هغو کسانو لپاره چې مزمنې ناروغۍ لري خوندي او اغیزناک دي

-COVIDمعلومات ښیي چې د . خلک واکسین کیږي، موږ به د خوندیتوب او جانبې عوارضو په اړه ډیر معلومات ترالسه کړو

.واکسینونه خوندي دي او جدي جانبي عوارض یې ډېر لږ پېښېږي19

په: واکسینو خوندیتوبCovid-19د 

څه باید پوه شو

1Centers for Disease Control and Prevention ،Safety of COVID-19Vaccines« دCOVID-192021د . «د واکسینونو خوندیتوب
-https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ytefas/ytefas/seniccav/vocn-fo: نېټې، په آنالین ډول د السرسي وړ دي25کال د مارچ 

lmth.seniccav..

https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/safety-and-effectiveness
https://www.governor.wa.gov/news-media/inslee-appoints-representatives-multi-state-covid-vaccine-workgroup
https://doh.wa.gov/emergencies/covid-19/vaccine-information/frequently-asked-questions
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety.html


د حساسیتي غبرګون نښې

ه تاسې له واکسین که د حساسیت غبرګون ولرئ، کلینیک ب. واکسین سره د حساسیت غبرګون ډېر نادر دی، خو بیا هم پېښېدلی شي

هغوي د غبرګون لپاره روزل شوي او پوهېږي چې څنګه له تاسې سره مرسته . دقېقو لپاره وڅاري15کولو څخه وروسته 

.وکړي

د حساسیتي غبرګون نښو کې په. سره اړیکه ونیسئ911که له کلینیک څخه د وتلو څخه وروسته د حساسیت غبرګون ولرئ، له 

ی، او کمزوري ساه اخیستلو کې ستونزه، ستاسې د مخ او ستونی پړسوب، د زړه چټک ضربان، ټول بدن کې ناوړه دانې، ګنګسوال

.  شامل دي

موږ سره د خوندیتوب اندېښنو څارنې کې مرسته وکړئ

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

.واکسینونو خوندي ساتلو کې مرسته کوي

 )FDA Vaccine Adverse Event Reporting Systemتاسې او ستاسې د واکسین چمتو کوونکی د جدي جانبي عوارضو په اړه د 

VAERS)د . ته راپور ورکولی شئFDA د ،Centre For Disease Control and Prevention (CDC) اوWashington 

Department of Health) د واشنګټن ایالت د روغتیا څانګهDOH ( د رجحان او احتمالي ستونزو څارنې لپاره لهFDA Vaccine 

Adverse Event Reporting System) د واکسین د ناوړه پېښو راپور ورکولو سیستمVAERS (ګټه اخلي  .

او د خوندیتوب څارنې نور سسیتمونه د  کار د څرنګوالي په اړه ال زیات VAERSد  . ته خپل راپور سپارلی شئvaers.hhs.govتاسې 

.  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyمعلومات په دې پته کې موندلی شئ

جانبي عوارض عادي دي
اس په همدې حال کې د نورو واکسینونو په څېر، کېدای شي ځینې جانبي عوارض احس. نشئ اخته کېدیCOVID-19له واکسینو څخه په 

شي یو شمېر یو شمېر خلک لږ ناراحتي تجربه کوي، په داسې حال کې چې کیدای. کړئ، چې د یوه شخص د بل شخص په پرتله توپیر لري

ونه کار جانبي عوارض دا په ګوته کوي چې واکسین. خلک داسې جانبي عوارض ولري چې د دوی په ورځنیو فعالتونو باندې اغیز وکړي

ه که امکان ولري، په هماغه ورځ یا واکسین څخ. د دوه ډوزه واکسین لپاره، د دوهم ډوز جانبي عوارض کېدای شي نور هم شدید وي. کوي

ه حتی ک. په ټوله کې له څو ورځو وروسته جانبي عوارض له منځه ځي. دوه ورځې وروسته ارام کولو او بېرته رغېدو ته وخت ورکړئ

د . د ویروس پر وړاندې خوندیتوب رامنځته کويCOVID-19چېرې تاسو جانبي عوارض هم ونه لرئ یا تجربه یې نه کړئ، ستاسو بدن د 

COVID-19وز تاسو به د دوهم ډ. هغو واکسینونو لپاره چې دوه ډوزو ته اړتیا لري، د دویم ډوز له ترالسه کولو څخه ډاډ ترالسه کړئ

.څخه وروسته تر دوه اوونیو پورې به په بشپړه توګه خوندي نه وئ

د سني ګروپونو پر بنسټ عام جانبي عوارض

کلونو پورې3–میاشتو 6د  کلونو پورې17-4له  کلن او ډیر عمر لرونکي خلک18

په عامو جانبي عوارضو کې الندې موارد شامل
:دي

جانبي عوارض له دویم ډوز وروسته ډیر عام 
:دي

په عامو جانبي عوارضو کې الندې موارد شامل
:دي

ه په پښه او یا اوږه کې د پیچکارۍ د ستنې پ
ځای کې

ب او د پیچکارۍ د ستنې په ځای کې درد، پړسو
سور والی

ب او د پیچکارۍ د ستنې په ځای کې درد، پړسو
سور والی

د لمفاوي غدې پړسوب ستړیا ستړیا

بد خلقي او ژړا د سر درد د سر درد

خوبوړی د عضالتو او مفصلونو درد د عضالتو درد

د اشتها له السه ورکول ساړه خوړل ساړه خوړل او تبه

د لمفاوي غدې پړسوب زړه بدوالی

https://vsafe.cdc.gov/en/
https://vaers.hhs.gov/
http://www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafety


.د بېالپېلو نژادونو او توکمونو خلک ازموینو کې ګډون کړی دی
.ساینسپوهانو هر واکسین په زرګونو کسانو ازمویلي دي

2واکسین ازموینو کېModernaد 

:، الندې ګډون کوونکي شامل وو
US3واکسین ازموینو کېPfizer-BioNTechد 

:، الندې ګډون کوونکي شامل وو

نړیواله )واکسینو ازموینو Johnson & Johnsonد 

، 4کې(کچه

:الندې ګډون کوونکي شامل وو

US5واکسین ازموینو کېNovavaxد 

:، الندې ګډون کوونکي شامل وو

يسپین پوست% 63

التینیان/هسپانویان20%

ایانافریقایي االصله امریک/تور پوستي10%

آسیایي4%

نور3%

سپین % 70

پوستي

التینیان/هسپانویان13%

نافریقایي االصله امریکایا/تور پوستي10%

آسیایي6%

1%AIAN/NHOPI✦

يسپین پوست% 62

التینیان/هسپانیویان45%

افریقایي االصله /تور پوستي17%

امریکایان

آسیایي4%

9%AIAN/NHOPI✦

نور9%

سپین % 76

پوستي

التینیان/هسپانیویان22%

افریقایي االصله امریکایان/تور پوستي11%

آسیایي4%

6%AIAN/NHOPI✦

نور2%

2Food and Drug Administration . دFDAمعلوماتي سند :Moderna دCOVID-192020، 17ډسمبر . ، د واکسینونو او بیولوژیکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه«واکسین ،

../https://www.fda.gov/media/144434daolnwod: آنالین په الندې ادرس موجود دی
3Food and Drug Administration . دFDAمعلوماتي سند :Pfizer-BioNTech دCOVID-1910ډسمبر . ، د واکسینونو او بیولوژیکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه«واکسین ،

../https://www.fda.gov/media/144245daolnwod: ، آنالین په الندې ادرس موجود دی2020
4Food and Drug Administration . دFDAله : معلوماتي سندCOVID-19 څخه د مخنیوي لپاره دJanssen Ad26VOC.2S.د واکسینونو او بیولوژیکي محصوالتو اړوند د «واکسین ،

../https://www.fda.gov/media/146217daolnwod: ، آنالین په الندې ادرس موجود دی2021، 26فبروري . مشورتي کمېټې غونډه
5Food and Drug Administration . دFDAمعلوماتي سند :Novavax دCOVID-192022، 7فبروري . ، د واکسینونو او بیولوژیکي محصوالتو اړوند د مشورتي کمېټې غونډه«واکسین ،

./https://www.fda.gov/media/158912daolnwod: آنالین په الندې ادرس موجود دی
*AIAN/NHOPIيترکیبي معلومات د آزمیښت سور پوستو امریکایانو، د االسکا او هوایي اصلي اوسیدونکو او د آرام سمندر د نورو جزایرو لپاره په ګوته کو.

https://www.fda.gov/media/158912/download


که چیرې تاسو د واکسین کولو اړوند اندېښنې لرئ، له خپل

ي باوري د روغتیایي خدمتونو له چمتو کوونکي او یا کلینیک

کارکوونکی سره خبرې وکړئ

حساسیت

•CDCچې ټولو هغو خلکو لپاره د واکسین سپارښتنه کوي څوک

.  په واکسین کې له هیڅ ډول اجزاوو سره حساسیت نلري

یت واکسینونه د هغو په څېر چې خوړو کې موندل کېږي د حساس

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

اندېښنه واکسین ترالسه کولو پر مهال باید د حساسیت نورو ډولونو

.  ونه لرئ

ثره واکسین سره د حساسیت غبرګونونو په اړه اکCOVID-19د •

ه فکر کېږي چې حساسیت په واکسین کې د شته غوړ له امل

او پولي سوربېټ په ) PEG(رامنځټه کېږي چې پولیتلین ګالیکو 

.  نامه یادېږي

و د نورو واکسینونو په څیر، دا واکسینونه هم د غوړو، مالګې ا•

بورې یا شکرې په څیر اجزا لري تر څو له دوی سره مرسته 

ولې اجزاوې ټ. وکړي چې په بدن کې په غوره ډول فعالیت وکړي

خوندي دي او د واکسین لپاره اړین دي چې خپله دنده ترسره 

. کړي

.  ديدغه واکسینونه هګۍ، الټېکس، او ساتونکي موادو څخه خالي•

.  واکسینونه په هګیو کې وده نه کوي

اخالقي اصول

واکسینونو اجزاوې خوندي او د دې لپاره چې COVID-19د 

 & Johnsonد . واکسینونه خپل کار ترسره کړي اړین دي

Johnsonراتو واکسین یوه برخه په البراتوار کې جوړو شویو حج

کاله وړاندې د انتخابي 35کاپي کې جوړه شوې ده چې په اصل کې 

ال، او ډېر نور واکسینونه، د شری، روبی. سقط څخه ترالسه شوې وه

هېڅ یو له . هېپټایټس ای په ګډون په ورته ډول جوړ شوي دي

، د )د جنین حجراتو په ګډون(واکسینونو څخه انساني حجرات 

COVID-19وایرس، الټېکس، ساتونکي، یا حیواني محصول د

ګیو کې واکسینونه په ه. خنځیر غوښې محصوالت یا جېالتین نه لري

.  وده نه کوي او د هګۍ محصوالت نه لري

ې واکسینونو لپاره، د واکسین په ازموینModernaاو Pfizerد 

ا برخه اخیستونکي تور، اصلي، ی% 30کې د متحده ایاالتو شاوخوا 

د . او شاوخوا نیمایي یې زاړه وو. نور رنګ لرونکي خلک وو

Johnson & Johnson د واکسین % 38واکسین لپاره، لږترلږه

یکایی، افریقی امر/په آزموینې کې د ټولو ګډون کونکو څخه چې تور

یژندل اصلي االسکایان په توګه پ/اسیایي، هندي االصله امریکایان

.شوي او نږدې نیمایي یې زاړه وو

روغتیایي ستونزې

واکسینونه د روغتیایي COVID-19څېړنو وښودله چې د •

ېزمن ستونزو لرونکو کسانو لپاره هم په ورته توګه خوندي او اغ

سلنه ګډون کوونکو د اضافي وزن، 45د هرې ازموینې تر . دی

ي شکرې، زړه ناروغۍ، ځیګر ناروغۍ او اېډز په څېر روغتیای

.  شرایط درلودل

پداسې حال کې چې زموږ سره موجود واکسین د ډیرو وایرس •

سلنه مؤثره دي، مطالعات ښایې چې 90%ډولونو پروړاندې 

. کويکمزوي معافیت لرونکي خلک تل قوي معافیت نه رامینځته

پاره له تقویه کوونکي وړاندې درېیم اضافي ډوز د هغو کسانو ل

نځته سپارښتل کېږي چې د دوه ډوز لړۍ سره مناسب معافیت رامی

.نه کړي

د امېداورۍ او زېږون روغتیایي کارپوهان امیدواره، تي •

-COVIDورکوونکو یا د امېدواره کېدو پالن لرونکو کسانو ته د 

ۍ په معلومات ښایي چې د مېندوار. د واکسین سپارښتنه کوي19

، په حقیقت کې. واکسینونه خوندي ديCOVID-19اوږدو کې د 

COVID-19ځینې څېړنې ښیي چې واکسین شوي والدین حتی د 

و په وړاندې انټي باډي د میندوارۍ او تی ورکولو له الرې خپل

څخه د COVID-19امېندواره کسان له . ماشومانو ته لېږدوي

نه واکسینو. مړینې په ګډون، د شدیدو ناروغیو خطر سره مخ وي

.تر ټولو غوره خوندیتوب وړاندې کوي
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