
ويکسينز مؤثر ہيں
کے انسداد ميں بے حد مؤثر ہيں۔ اگر  19-ويکسين کئی طريقوں سے آپ کی حفاظت کر سکتی ہيں۔ يہ ويکسينز کووڈ 19-کووڈ

ی ہيں؛ ميں مبتال ہو جاتے ہيں تو ويکسين آپ کے شديد بيمار ہونے کے امکانات کو بہت حد تک کم کر سکت 19-آپ کووڈ
کے باعث موت کا  19-ويکسين کی سيريز مکمل کرنے سے آپ کے ہسپتال جانے کے امکانات گهٹ جاتے ہيں اور کووڈ

بت بہتر خطره کم ہو جاتا ہے۔ ممکن ہے کہ آپ نے ايسی معلومات ديکهی ہوں جن سے ظاہر ہو کہ کچه ويکسين ديگر کی بہ نس
کی مختلف  19-کے انسداد ميں بے حد مؤثر ہيں۔ کووڈ 19-ہيں، تاہم کلينکل ٹرائلز سے ظاہر ہوا کہ تمام دستياب ويکسين کووڈ

| ویکسین کی حفاظت اور تاثیر  19-کووڈويکسين پر کلينيکل ٹرائلز کے بارے ميں مزيد معلومات کے ليے ہمارے 
کے صفحہ پر جائيں۔  واشنگٹن ریاست کے محکم صحت

فيصد افاديت کی حامل ہے۔  85مرض کی روک تهام ميں کم از کم  19-مطالعات سے ظاہر ہوا کہ ہر ويکسين شديد کووڈ
:کی کوئی بهی عالمت ظاہر نہ ہونے دی 19-ويکسين نے کئی افراد ميں کووڈ

•Moderna،  94%  
•Pfizer-BioNTech،  95%
•Johnson & Johnson (Janssen) ،74%
•Novavax، 90.4%

ويکسين محفوظ ہيں
ميں سخت ترين حفاظتی نگرانی سے  1ويکسين کو امريکہ کی تاريخ 19-رياست ہائے متحده ميں ہمارے پاس موجود کووڈ

۔ تمام ويکسين گزارا گيا ہے۔ انہيں ديگر کامياب ويکسين کی طرح اسی سخت عمل کے ذريعے تيار، ٹيسٹ اور مجاز بنايا گيا ہے
، خوراک و ادويات کی Food and Drug Administration )FDAيا تو مکمل طور پر منظور شده ہيں يا امريکی 

کو کوئی سنگين حفاظتی خدشات  FDAاس کا مطلب يہ ہے کہ —کی جانب سے ہنگامی استعمال کے ليے مجاز ہيں) انتظاميہ
 Scientific Safetyيہ ويکسين نہيں ملے۔ آزاد ماہرين نے بهی تحقيقات پر نظر ثانی کی اور انہيں کوئی خدشات نہيں ملے۔ 

Review Workgroup )سائنسی حفاظتی جائزه ورک گروپ (جو کہ Western States Pact )مغربی رياستوں کا معاہده  (
د مزی  کا حصہ ہے کے طبی ماہرين کی جانب سے کی گئی خود مختار نظر ثانی کے تقاضوں پر بهی پورا اتری ہيں۔

حظہ فرمائيں۔ ت م ۔ معلومات کے لی ہمارے اکثر پوچھ جانے والے سوا

متحده ميں  عوام کی جانب سے استعمال کے دوران ويکسين کے تحفظ اور اثر کے ليے اس کی نگرانی جاری ہے۔ رياست ہائے
 19-کووڈ کئی ايسے نظام موجود ہيں جو حفاظتی مسائل پر نظر رکهتے ہيں اور واقع ہونے پر انہيں فوراً پکڑ ليتے ہيں۔

، بیماریوں کے Centers for Disease Control and Prevention )CDCويکسين کا تحفظ يقينی بنانے کے ليے 
وسيع دی ہے اور اسے کی صالحيت کو تویکسین کے تحفظ کی نگرانینے ملک کی ) کنٹرول اور روک تھام کے مراکز

کتے ہيں جو مضبوط کيا ہے۔ نتيجے کے طور پر، ويکسين کے تحفظ کے ماہرين ايسے مسائل کی نگرانی اور شناخت کر س
ويکسين کے کلينکل ٹرائلز ميں سامنے نہيں آئے۔ 19-کووڈ

ويکسين  ويکسين بچوں، حاملہ خواتين اور دائمی کيفيات ميں مبتال افراد کے ليے بهی محفوظ و مؤثر ہے۔ مزيد افراد کے
 19-لگوانے سے ہميں تحفظ اور ضمنی اثرات کے متعلق مزيد ڈيٹا حاصل ہوتا رہے گا۔ ڈيٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ کووڈ

ويکسين محفوظ ہيں اور سنگين ضمنی اثرات ناياب ہيں۔

اتاہم معلوم: ويکسين کا تحفظ 19-کووڈ

1Centers for Disease Control and Prevention19 -Safety of COVID" ،Vaccines ،2021 ،(کووڈ-19 ويکسين کا تحفظ)۔ 25 مارچ "
https://www.cdc.gov/coronavirus/ 2019-ncov/vaccines/safety/safety -of-vaccines.html. پر آن الئن دستياب ہے۔



الرجک ردعمل کی عالمات
يکسين ويکسين کے الرجک ردعمل انتہائی ناياب ہيں مگر يہ رونما ہو سکتے ہيں۔ اگر آپ کو الرجی کا ردعمل ہوتا ہے تو و

منٹ تک آپ پر نظر رکهے گا۔ انہيں ردعمل دينے کی تربيت دی جاتی ہے اور انہيں  15لگوانے کے بعد کلينک کم از کم 
معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی مدد کيسے کرنی ہے۔

کو کال کريں۔ الرجک ردعمل کی عالمات ميں  911اگر کلينک سے آنے کے بعد آپ کو الرجک ردعمل کا سامنا ہوتا ہے تو 
سانس لينے ميں دشواری، چہرے اور گردن ميں سوجن، تيز دهڑکن، پورے جسم پر شديد خراش، : درج ذيل شامل ہيں

بدحواسی، اور کمزوری۔ 

کسی قسم کی حفاظتی خدشات پر نظر رکهنے ميں ہماری مدد کريں
۔ آپ کی شرکت ہميں ہر ايک کے ليے ويکسين کو vsafe.cdc.gov: پر سائن اپ کريں safe-Vضمنی اثرات کی اطالع دينے کے لئے 

محفوظ رکهنے ميں مدد ديتی ہے۔

، ويکسين منفی واقعات کی اطالع دينے Vaccine Adverse Event Reporting System )VAERSآپ يا آپ کا ويکسين فراہم کننده 
  Washington State Department of Healthاور  FDA ،CDCکو سنگين ضمنی اثرات کی اطالع دے سکتے ہيں۔ )  کے نظام

)DOHرجحانات يا ممکنہ مسائل پر نظر رکهنے کے ليے ) ، رياست واشنگٹن کے محکمہ صحتVAERS  استعمال کرتے ہيں۔

اور ديگر حفاظتی نگرانی کے نظام کے طريقہ کار کے بارے ميں مزيد  VAERSپر رپورٹ جمع کروا سکتے ہيں۔  vaers.hhs.govآپ 
مالحظہ فرمائيں۔  www.doh.wa.gov/immunization/vaccinesafetyجاننے کے ليے 

ضمنی اثرات معمول کے مطابق ہيں
يں جو کا عارضہ الحق نہيں ہو سکتا۔ تاہم ديگر ويکسين کی طرح آپ کو ضمنی اثرات محسوس ہو سکتے ہ 19-ويکسين سے آپ کو کووڈ

روں کو ضمنی ايک شخص سے دوسرے شخص ميں مختلف ہوتے ہيں۔ کچه لوگوں کو کم تکليف يا بالکل تکليف نہيں ہوتی، جبکہ دوس
تعالمت ہيں۔ اثرات ہو سکتے ہيں جو ان کی روزمره کی سرگرميوں کو محدود کرتے ہيں۔ ضمنی اثرات ويکسين کے مؤثر ہونے کی عالما

بعد ايک يا دو  دو خوراکوں والی ويکسينز ميں، دوسرے ٹيکے کے بعد ضمنی اثرات بڑه سکتے ہيں۔ اگر ممکن ہو تو ٹيکہ لگوانے کے
اثرات  دن تک خود کو آرام اور بہتری کے ليے وقت ديں۔ عام طور پر ضمنی اثرات کچه دنوں ميں ختم ہو جاتے ہيں۔ اگر آپ کو ضمنی

ويکسين کی صورت ميں  19-کے خالف تحفظ بنا رہا ہوتا ہے۔ دو خوراکوں والی کووڈ 19-کا سامنا نہيں ہوتا تب بهی آپ کا جسم کووڈ
اپنی دوسری خوراک لينا يقينی بنائيں۔ دوسری خوراک کے دو ہفتے بعد تک آپ مکمل طور پر محفوظ نہيں ہوں گے۔

عمر کے لحاظ سے عام ضمنی اثرات

سال 3ماه تا  6 سال 17تا  4 سال اور زائد عمر کے بالغ افراد 18

عام ضمنی اثرات میں درج ذیل شامل 
 :ہو سکتے ہیں

ی خوراک کے بعد بیشتر پیش آنے  دو
 :والے عام ضمنی اثرات

عام ضمنی اثرات میں درج ذیل شامل 
 :ہو سکتے ہیں

ہ ٹانگ يا بازو کے ٹيکہ لگوانے والے حص
ميں درد

ر ٹيکہ لگوانے والے حصہ ميں درد، سوجن او
سرخی

ر ٹيکہ لگوانے والے حصہ ميں درد، سوجن او
سرخی

لمف نوڈز ميں سوجن تهکاوٹ تهکاوٹ

چڑچڑا پن يا رونا سر درد سر درد

غنودگی پٹهوں يا جسم ميں درد پٹهوں ميں درد

بهوک نہ لگنا کپکپی طاری ہونا يا بخار/کپکپی اور

لمفی نوڈز ميں سوجن متلی



کئی نسلوں اور قوميتوں کے افراد نے ٹرائلز ميں شرکت کی
سائنسدانوں نے ہر ويکسين ہزاروں افراد پر ٹيسٹ کی۔

BioNTech-Pfizer   ويکسين کے ٹرائلز(SU) 3  
:ميں شرکاء درج ذيل تهے

Johnson & Johnson   4 )دنيا بهر(ويکسين ٹرائلز  
:ميں شرکاء درج ذيل تهے

Moderna   ويکسين کے ٹرائلز(SU) 2  
:ميں شرکاء درج ذيل تهے

 سفید فام %63

 طینی/فیصد ہسپانوی %20

 افریقی امریکی/سیاہ فام %10

 ایشیائی %4

 دیگر %3

سفید  %70
 فام
 طینی/فیصد ہسپانوی %13

 افریقی امریکی/سیاہ فام %10

 ایشیائی %6

%1 AIAN/NHOPI ✦ 

avaxvNo   ويکسين کے ٹرائلز(SU) 5  
:ميں شرکاء درج ذيل تهے

سفید  %76
 فام

 طینی/ہسپانوی 22%

 افریقی امریکی/سیاہ فام %11

 ایشیائی %4

%6 AIAN/NHOPI ✦ 

 دیگر 2%

 سفید فام %62

 طینی/ہسپانوی %45

 افریقی امریکی/سیاہ فام %17

 ایشیائی %4

%9 AIAN/NHOPI ✦ 

 دیگر %9

2Food and Drug Administration ۔“FDA کی مختصر ہدايات کی دستاويز :Moderna 17، ويکسين اور متعلقہ حياتياتی مصنوعات کی مشاورتی کميٹی کی ميٹنگ۔ ”ويکسين 19-کووڈ 
پر آن الئن دستياب ہے۔ . /https://www.fda.gov/media/144434daolnwod، 2020دسمبر، 

3Food and Drug Administration ۔“FDA کی مختصر ہدايات کی دستاويز :BioNTech-Pfizer ۔ ، ويکسين اور متعلقہ حياتياتی مصنوعات کی مشاورتی کميٹی کی ميٹنگ”ويکسين 19-کووڈ
، پر آن الئن دستياب ہے۔ /https://www.fda.gov/media/144245daolnwod، 2020دسمبر،  10

، ويکسين اور متعلقہ حياتياتی مصنوعات کی ”کی روک تهام کے ليے ويکسين 19-کووڈ S .2COV.26Janssen Ad: کی مختصر ہدايات کی دستاويز FDA“ -(ADF)محکمۂ خوراک و ادويات 4
پر آن الئن دستياب ہے۔ . /https://www.fda.gov/media/146217daolnwod 2021فروری،  26مشاورتی کميٹی کی ميٹنگ۔ 

5 -Food and Drug Administration“FDA کی مختصر ہدايات کی دستاويز :BioNTech-Pfizer ۔ ، ويکسين اور متعلقہ حياتياتی مصنوعات کی مشاورتی کميٹی کی ميٹنگ”ويکسين 19-کووڈ
۔/https://www.fda.gov/media/158912daolnwod: ء، ذيل ايڈريس پر آن الئن دستياب ہے2022جون  7

*AIAN/NHOPI  ٹرائل ميں شرکت کرنے والے امريکی انڈين، االسکا کے مقامی اور مقامیHawaiianديگر بحرالکاہل جزائر کے رہنے والوں کے مشترکہ ڈيٹا کی نمائندگی کرتا ہے۔ ،



نے اگر آپ کے ويکسين لگوانے سے متعلق خدشات ہيں تو اپ
ريںکسی قابل اعتماد طبی معالج يا کلينک کے مالزم سے بات ک

الرجی
•CDC نے ہر اس شخص کے لئے ويکسين تجويز کرتا ہے 

يں جسے ويکسين کے کسی جزو سے الرجی نہ ہو۔ ويکسين م
، ايسے عام الرجنز موجود نہيں جو خوراک ميں پائے جاتے ہيں

گر ويکسين لگواتے ہوئے الرجی کی کئی دي 19-اس لئے کووڈ
اقسام کسی قسم کی تشويش کا باعث نہيں ہونی چاہئيں۔ 

ويکسين سے ہونے والے  19-اکثر سمجها جاتا ہے کہ کووڈ•
ں الرجک ردعمل کی وجہ ويکسين ميں موجود روغنيات ہيں جنہي

اور پولی سوربيٹ کہا جاتا ہے۔ ) PEG(پولی ايتهائلين گالئکول 

يات اور ديگر ويکسين کی طرح، ان ويکسين ميں بهی چربی، نمک•
يں مدد شکر شامل ہوتی ہيں تاکہ انہيں جسم ميں بہتر کام کرنے م
کے  مل سکے۔ ويکسين کے تمام اجزاء محفوظ ہيں اور ويکسين

کام کرنے کے ليے ضروری ہيں۔ 

ميکلز ويکسين انڈے، ليٹکس اور خوراک محفوظ کرنے والے کي•
سے پاک ہيں۔ ويکسين کو انڈوں ميں نہيں بنايا جاتا۔ 

اخالقيات
 ويکسين کے اجزاء محفوظ ہيں اور ويکسين کے کام 19-کووڈ

ويکسين  Johnson & Johnsonکرنے کے ليے ضروری ہيں۔ 
سال سے زائد عرصہ قبل اپنی مرضی سے کی  35کا ايک جزو 

يار کرده گئی عفريتوں سے حاصل ہونے والے سيلز کی ليب ميں ت
يال اور نقول پر مشتمل ہے۔ کئی ديگر ويکسين بشمول خسره، روب

ں۔ کسی بهی ہيپاٹائٹس اے کی ويکسينز بهی ايسے ہی بنائی گئی ہي
 19-، کووڈ)بشمول جنين کے سيلز(ويکسين ميں انسانی سيلز 

وائرس، ليٹکس، خوراک محفوظ کرنے کے مادے، يا ديگر 
ی جانوروں سے حاصل ہونے والی ذيلی مصنوعات، بشمول سؤر ک

بنايا  مصنوعات يا جيالٹن شامل نہيں۔ ويکسين کو انڈوں ميں نہيں
جاتا اور ان ميں انڈوں کی کوئی مصنوعات شامل نہيں۔ 

ويکسين کے ٹرائلز ميں  Modernaاور  Pfizerامريکا ميں 
سياه فام، ديسی يا ديگر  30%شرکت کرنے والوں ميں سے تقريبا 

رنگوں کے افراد تهے اور ان ميں سے آدهے عمر رسيده افراد 
 ويکسين کے ٹرائلز ميں شرکت Johnson & Johnsonتهے۔ 

 سياه فام، ديسی يا ديگر رنگوں 38%کرنے والوں ميں سے تقريباً 
کے افراد تهے اور ان ميں سے آدهے عمر رسيده افراد تهے۔

طبی کيفيات
لئے  تحقيقات سے ظاہر ہوا کہ طبی کيفيات کے حامل افراد کے•

ن کے ويکسين اتنی ہی محفوظ اور مؤثر ہيں۔ ہر ويکسي 19-کووڈ
افراد موٹاپے، ذيابيطس، دل کے  45%ٹرائلز ميں بيس سے 

ے۔  جيسی کيفيات ميں مبتال ته HIVمرض، جگر کے مرض اور 

 اگرچہ ہمارے پاس موجود ويکسين وائرس کی اکثر اقسام کے•
دل فيصد مؤثر ہيں، تحقيقات سے ظاہر ہوا ہے کہ معت 90خالف 

شہ تا شديد حد تک کمزور مدافعتی نظام کے حامل افراد کو ہمي
ے لی مضبوط مامونيت حاصل نہيں ہوتی۔ بوسٹر خوراک سے پہل
دی  جانے والی تيسری اضافی خوراک کی تجويز ان لوگوں کو

ار جاتی ہے جنہوں نے دو خوراکوں سے سيريز ميں مناسب مقد
ميں مدافعت پيدا نہ کی ہو۔

ا حمل اور زچگی کے طبی ماہرين نے حاملہ، دوده پالنے والی ي•
 19-حاملہ ہونے کا اراده رکهنے والی خواتين کے لئے کووڈ

ے ويکسين کی تجويز دی ہے۔ ڈيٹا سے ظاہر ہوتا ہے کہ حمل ک
ويکسين محفوظ ہوتی ہيں۔ درحقيقت کچه  19-دوران کووڈ

وده تحقيقات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ويکسين يافتہ ماں حمل اور د
کے خالف اينٹی  19-پالنے کے ذريعے اپنے بچے ميں کووڈ

سے شديد  19-باڈيز منتقل کر سکتی ہے۔ حاملہ خواتين کو کووڈ
ين بيماری، بشمول موت کا خطره الحق ہوتا ہے۔ ويکسين بہتر

تحفظ ہيں۔

DOH 348-799 October 2022 Urdu
پر کال کريں۔ سماعت سے محروم يا اونچا سننے  0127-525-800-1کسی اور شکل ميں اس دستاويز کی درخواست کرنے کے ليے، 

پر ای ميل کريں۔ civil.rights@doh.wa.govپر کال کريں يا ) Washington Relay( 711والے صارفين، براِه کرم 


