واکسین
د کوویډ 19
رالسه کول
ت
اکسین
تونزمنه شوې ده ،مګر موږ اوس و
دوباپر وړاندېمبارزه س
لرو چېخپل ځان لهکوویډ  19څخهخونديکړو.

سو پاره په وړیا ډولچمتوکېږي.
واکسینستا له
ستلشي او نهبایدبلدرکړل
ستاسو دواکسینلګښتبه دفدرالدولت ورکړي .لهتاسو څخهبایدلګښت وا نخی
ترالسهکړئنو هغویباید له
واکسین
دفترتهیواځې د دې لهپاره ورځئ چې
نکي
شي.کهتاسو دخپلچمتوکوو
لګښتوانخلي.
تاسو څخه

ښتنهوکړئ چېتاسو څو ډوزونوتهاړتیا لرئ.
پو
تیاولرئ ،چې د دواړو ډوزونوتر منځبه درېتر څلور اونیوپورې
ینونو دوه ډوزونوته اړ
ینوواکس
تاسوبه د ځ
روسته ممکن دتقویې دوزته
شتې و
واټن وي .ځینې نوربیایواځېیو ډوز وي.تاسو له دوو څخهترشپږ میا
اړتیاولرئ.

کسینونهخوندي اواغېزناک دي.
وا

واکسینونه U.S. Food
ینونهپرکوویډ  19ناروغۍ داختهکېدوپه مخنیويکې خورااغېزناک دي.ټول
واکس
بېړنۍ
ییدیا
توګهتا
شپړه
،FDA( and Drug Administrationسازمان غذا و دارویآمریکا) لهلوريیاپهب
کارونېلپاره جوازترالسهکړی – داپه دېمعنی ده چې  FDAد خوندیتوب هېڅکومه جدياندېښنهپهکې نه ده
موندلشوې.

ترالسه کړي.
هر څوک چې عمریې 5کاله او ایتر هغې لوړ ويکوالیشيواکسین
سرسي وړ دی .هغه خل ک
لکوته چې عمرونهیې 5کاله اویاتر هغېلوړ وي د ال
اکسینټولو هغو خ
دکوویډ  19و
چې عمرونهیې د  5او 17کلونوتر منځ وي یواځې د Pfizer-BioNTechواکسینترالسهکوالی شي .د
مهالوېش او دلیدنې د وخت دټاکلو لهپاره VaccineLocator.doh.wa.govته مراجعهوکړئ .همدارنګهتاسو
ستاسو اړیکېته ځواب
ېکاږئ.کله چې
نیسئ،بیا د #تڼۍک
یکه و
کوالی شئ له  1-800-525-0127سره اړ
ورکړلشو ،دژباړې دخدمتونو لهپارهخپلهژبه ووایئ.

ارض احساس کړئ.
ښایيتاسوجانبي عو
ینونوپهڅېرپهخپل مټیوټپ ولرئ،تبه ،سردردي او
واکسینکولووروستهبهتاسو د نورو عاديواکس
د
واکسینکارکوي.
پیداشي .دا د دېنښې دي چې
ستړیابهدرته

پاتېشئ.
خوندي
اتئ اوپه سترو
کله مو چېواکسینترالسهکړ ،ماسک واغوندئ ،له نورو څخهشپږفوټه (دوهمتره) واټن وس
غونډوکېګډون مهکوئ.

پوښتنې؟ www.CovidVaccineWA.orgته مراجعهوکړئ

واکسینترالسهکول
د کوویډ 19
جانبي عوارض څه دي؟

نونه السرسي وړ دي؟
کسی د
کوم وا

واکسیناخیستو څخه وروسته دیوېیا درې ورځو لهپارهپه
له
معمول ډولجانبي عوارض موجود وي .عام جانبي عوارضیې
واکسینپه ځایکې د درد احساس،
ضالتو درد ،د
ستړیا ،د ع
مفصلونو درد،لړزه ،زړهبدوالی اوکانګې دي.
تبه،سر درد ،د
ډاکتریاکلینی ک
کهتاسو دا نښې لرئ ،لرې مه ځئ او له خپل
ونیسئ.
سرهاړیکه

السرسي وړ دي.
واکسینونه د
څو

سته د  15یا 30دقیقو لهپاره د
دواکسینترالسهکولو ورو
اتېشئ ،ځکهکهچېرتهتاسو دواکسینپر
واکسینپه ځایکېپ
ستاسو د
بي عوارض وښیئ نو
وړاندې حساسیت یا نور جان
ستهوکړي.تاسو د
نکیبه لهتاسو سره مر
واکسین چمتوکوو
انتظارپر مهالکوالیشئپه v-safeکې نوملیکنهوکړئتر
څو دجانبي عوارضوپه اړهخبرورکړئ.vsafe.cdc.gov :
نکیکوالیشي
واکسین چمتوکوو
همدارنګهتاسو اویاستاسو د
Vaccine Adverse Event Reporting System
سیستم):
واکسینپر ضدپېښې د راپورورکولو
( ،VAERSد
vaers.hhs.gov/reportevent.htmlته د جانبي عوارضو
په اړهراپورورکړي.
تلووروستهتاسو تهجانبي عوارض
لینیک څخهتر و
که لهک
پیدا شوي وي نو له 911شمېرې سرهاړیکهونیسئ .د
یتيغبرګونپه نښوکې دغه نښېشاملې دي:په سختۍ
حساس
اخیستل ،د مخ اوستونيپړسوب ،د زړه چټ ک
سرهنفس
ضربان ،دټول وجودنا آرامي ،دسرڅرخېدل اوکمزوري.

واکسینترالسهکړم څه بهکېږي؟
کله چې زه

U.S. Food and Drug
ټول واکسینونه
 ،FDA( Administrationس ازمان غذا و دارویآمریکا)
شپړهتوګهتاییدیابېړنۍکارونې لپاره جواز
له لوريیاپهب
ترالسهکړی – دا په دېمعنی ده چې  FDAد خوندیتوب
اندېښنهپهکې نه ده موندلشوې.
هېڅکومه جدي

څوکباید دکوویډ 19واکسینترالسهکړي؟
اکسینکولوکېاختیار لرئ .کهتاسوتصمیم ونیو
تاسوپه و
نکي ت ه
کسین چمتو کوو
چېواکسین وکړئ ،نوخپل د وا
ووایئ:
غبرګونونومخینهلرئ
تي
حساسی
سختو
• که د
•تبهلرئ
بیدنېبې نظمي لرئ اویا د وینې نريکوونکي
• د وینې ه
خورئ
ستاسو دمدافعېپر
• کهتاسو داسې درمل خورئ چې هغه
یستماغېزلري
س
ېندوارې شئ اویا
ېندوارېیاست،پالن لرئ چې م
• چې م
ماشومتهشیدېورکوئ
ترالسهکړی وي
واکسین مو
• دکوویډ 19کومبل
یني ډوز او دواکسیننورو
کهتاسو دکوویډ 19واکسین مخک
سیت ښودلی وي ،نوتاسوبایدواکسین
عناصروته جدي حسا
ونکړئ.

واکسینکړی وي،نو ددویم ډوز د
کهتاسو دوه ډوزهلرونکی
ترالسهکولو لهپاره وختوټاکئ.ښایيتاسو اړشئ چې درې
ترالسهکولو لهپاره راشئ.
وسته ددویم ډوز د
یا څلوراونۍ ور

نصرRNA ،پیغاماستوونکی
ینونو کېفعاله ع
پهواکس
لګو او
( )mRNAیا د اېډینو ویروس سره له چاغښت ،ما
اتي اومرسته ورسره
شکر موجود ديتر څوواکسین وس
وکړي چېپهبدنکې ښهکاروکړي.

واکسینترالسهکړئ نو دوه اونۍ
بشپړ ډول
کله چېتاسوپه
تاسو د
یتوبلوړېکچېتهورسېږئ .س
ستهبهتاسو د خوند
ورو
سپارښت همکیږي چې له دوو څ خه
یتوب د دواملپاره د دې
خوند
ترالسهکړئ.
تقویې دوز
میاشتوپه مودهکې د
ترشپږو

تاسوباید د Pfizer-BioNTechواکسین دترالسهکولو له
پاره  5کلن یاست او د  Modernaاو & Johnson
ینونو دترالسهکولو لهپارهبایدتاسو 18
اکس
 Johnsonو
کلنیاست.

DOH 348-782 November 2021 Pashto
نې کولولپاره1-800-525-0127 ،ته زنګ ووهئ.کاڼه او
غوښت
د دېس دن پهبلهبڼهکې د
سره اړیکه
فا ً )Washington Relay( 711
هغهپیرودونکي چې د اورېدوستونزهلري،لط
نالیک ورواستوي.
ته برښ
ونیسي اویا civil.rights@doh.wa.gov

