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 COVID-19ویکسینز

کے بارے میں جاننے
الئق چیزیں
 .1ویکسینیشن  COVID-19کے خالف سب سے بہترین محافظ ہے۔
 COVID-19ویکسینز سنگین بیماری ،ہسپتال میں داخل ہونے اور موت واقع ہونے سے بچانے میں انتہائی مؤثر ہیں۔ ویکسین لگوانا اپنے آپ کو،
اپنے خاندان کو ،اور اپنی کمیونٹی کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ اگر آپ کو پہلے  COVID-19ہو چکا ہے ،تب بھی آپ کو  COVID-19ویکسین
لینی چاہیے۔

 5 .2سال سے زیادہ عمر کا کوئی بھی شخص  COVID-19کی ویکسینیشن لے سکتا ہے۔
 COVID-19ویکسین  5سال اور اس سے زیادہ عمر کے ہر بچے کے لیے تجویز کی جاتی ہے ،خاص طور پر بڑی عمر کے لوگوں ،العالج
بیماری والے افراد ،اور ان خواتین کے لیے جو حاملہ ہیں یا مستقبل میں حاملہ ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ بچوں میں  COVID-19کے کیسز کم ہیں اور
بہت کم بچے ہسپتال میں داخل ہوئے ہیں ،پھر بھی بچے  COVID-19سے بیمار ہو سکتے ہیں اور وائرس کو دوسروں تک پھیال سکتے ہیں۔

 COVID-19 .3ویکسینز محفوظ ہیں۔
ریاستہائے متحدہ امریکہ میں الکھوں لوگوں نے امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ حفاظتی نگرانی کے تحت  COVID-19ویکسینز لی ہیں ،جن
میں  5سال یا اس سے زیادہ عمر کے ہزاروں بچوں کا مطالعہ شامل ہے۔ آپ کو  COVID-19کی کسی بھی ویکسین سے  COVID-19نہیں ہو
سکتا ہے۔  COVID-19ویکسین لگوانے کے بعد آپ پر کچھ ضمنی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ،لیکن وہ چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ کسی بھی
طویل مدتی ضمنی اثر کا پتہ نہیں چال ہے۔ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ  COVID-19ویکسین بلوغت یا تولیدی نشوونما کو کسی بھی طرح
سے متاثر کرتی ہے۔

 .4ویکسین کی تمام تجویز کردہ خوراکیں لینا ضروری ہے۔
 Pfizerاور  Modernaدونوں ویکسینز کی زیادہ تر لوگوں کو دو خوراکیں درکار ہوتی ہیں ،اور یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے تجویز کردہ
تمام خوراک حاصل کریں۔ چونکہ ایک خوراک آپ کو کچھ تحفظ فراہم کرتی ہے ،لہذا دونوں خوراکیں  COVID-19اور اس کی مختلف اقسام
کے خالف زیادہ سے زیادہ تحفظ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ کچھ لوگوں کے لیے ،ایک اضافی خوراک یا بوسٹر خوراک تجویز کی جا
سکتی ہے۔

 COVID-19 .5ویکسینز وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں اور بغیر کسی قیمت کے دی جاتی ہیں۔
 COVID-19ویکسینز پورے شکاگو میں وسیع پیمانے پر دستیاب ہیں ،بشمول ڈاکٹروں کے دفاتر ،ہسپتالوں ،فارمیسیوں ،کمیونٹی ہیلتھ سینٹرز ،اور
خصوصی تقریبات میں۔ آپ گھر پر بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں۔  COVID-19کی تمام ویکسین آپ کو بغیر کسی قیمت کے دی جاتی ہیں۔ کسی بھی
سرکاری  IDاور بیمہ کی ضرورت نہیں ہے۔
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اپنی ویکسین حاصل کرنے کے لیے  CHI.GOV/COVIDVAXمالحظہ کریں یا
 312-746-4835پر کال کریں۔

