د غوره  COVID-19واکسین FAQS
واکسین یوازینی ساینسي پرمختګ دی چې د اوږدې مودې لپاره په اوسط ډول سره د ژوندي پاتي کیدو تمه زیاتي وي.

دواکسین ترسره کول یوازینۍ هغه الره ده چې دې اوباته ماتي ورکولی شي ،او هم کولی شي چې موږ بیرته خپل عادي ژوند ته ستانه کړي.
د واکسینو په ترسره کولو سره مو خپل ځان ،ملګري او ټولنه خوندي کړئ.

زه باید ولي واکسن وکړم؟
په کویډ 19-باندي اخته کیدل د روغو خلکو او د هر عمر لرونکو ناروغو
خلکو د مرګ سبب کیدلی شي.
حتی که یو شخص د کویډ 19-له امله ونه مري هم ،ښای د اوږدي مودي
لپاره دصحی ستونزو سره مخ شي (لکه د حافظې کمزورتیا ،ستړیا ،نتفسي
ستونزي ،زړه یا دسږو زیان) چې په نتیجه کې د دغه ناروغیو له امله نشي
کولی بیرته خپل عادي ژوند ته ستون شي .د کویډ 19-ناروغانو د مرستي
لپاره کلینک له وړاندي چمتو شوي دی ،حتی هغه خلک چې پکې نور د
ناروغۍ نښي ونه موندل شي ،هم نشي کولی چې بیرته خپل عادي ژوند ته
ور وګرځي.

څه ډول واکسین کار کوي؟
که موږ چیرته په کویډ 19-باندي اخته شوو ،نو واکسین زموږ بدن ته
الرښوونه کوي چې څه ډول د وایروس یا میکروب سره باید مبارزه وکړي
ترڅو له نارغۍ وژغورل شوو .د واکسین ترسره کول تاسوته د کویډ19-
ناروغي نشي انتقالولی.

د ټولنې معافیت څه شی دی او دا ولې اهمیت لري؟
که چیرې کافي خلک معافیت ولري ،نو ویروس د خپریدو لږ امکان لري.
موږ اړتیا لرو چې نږدي  80-70سلنه خلک واکسین ترسره کړي ،ترڅو
په لویه اندازه د ناروغۍ په وړاندي د بدن معافیت ترالسه کړو ،او بیرته
خپل عادي ژوند ته ستانه شوو ،خپل تجارتونه بیرته خالص کړو ،او هغه
خلک چې ورسره مینه لرو په غیږ کې ونیسو.

ما له وړاندي کویډ 19-درلود .ایا زه هم باید واکسین ترسره کړم؟
حتی که تاسو د وړاندي څخه په کویډ 19-اخته یاست ،نو دا بیا هم معلومه
نده چې د بدن معافیت جوړونه به څومره وخت دوام وکړي .ایا دا امکان
لري چې په کویډ 19-یو ځل بیا اخته شئ .تاسو باید الهم واکسین ترالسه
کړئ ترڅو خپل ځان او نور خوندي وساتئ.

ایا زه الهم باید د واکسین کولو ورسته ماسک وتړم ،او واټن وساتم.
هو .تر دې دمه د عامې روغتیا اقدامات تمرین کول الهم مهم دي تر څو ډیر
خلک واکسین شي.

د واکسین د تر سره کولو وروسته به د ناروغۍ په وړاندي د بدن
معافیت ترالسه کول څومره وخت ونیسي.؟
د دوهم دوز وروسته د ناروغۍ په وړاندي د بدن لپاره د معافیت جوړونه د
واکیسن وروسته د  2اونیو پوري وخت نیسي .یو څوک ښای د واکیسن دمخه
یا د واکسین وروسته وایروس ځانته انتقال کړي او ناروغ شي ،ځکه چې
واکسین بشپړ وخت نه درلود چې د ناروغۍ مخه یې نیولی وای.

ایا واکسین بشپړ شوي دي؟
هیڅ داسي الره چې د ناروغۍ د انتقال سبب کیږي نه ده پاتي شوي ،او د
ساتني ټولي تګالرې په پام کې نیول شوي دي .واکسینونه د ټیکنالوژیکي
پرمختګونو له امله او د غیری طبي برخو د تصویب له امله په چټکۍ
سره جوړ شوي دي (قانون جوړونکو پروسیس او ربړي ټاپه کول) په
تیزۍ سره تعقیب شوي دي.

ایا کوم جانبي زیانونه لري؟
د کویډ 19-د واکیسن له امله ډېر ادي جانبي زیانونه رامینځ ته کیږي
خو بیرته په لږو ورځو کي له مینځ ځي .غټ جانبي اعورض یې د
عضالتو درد ،سردردي ،او تبه  /تودوخه ده.
تاسو به د واکسین کولو وروسته د هر ډول احتمالي حساسیت لرونکی
عکس العمل لپاره وڅارل شي.

آیا واکسین خوندي دی؟
معافیت کول خوندي دی .د دې پرځای چې د ناروغۍ له امله د اوږد
مهاله احتمالی زیانونو سره مخ شوو نو دا ډېره ښه ده چې د ناروغۍ
په وړاندي د بدن معافیت ترالسه کړئ .ملیونونه کاناډایانو ال دمخه یو
واکسین ترالسه کړی دی او واکسینونه خوندي ښودل شوي .واکسین
ستاسو  DNAنشی بدلولې.
که چیرې تاسو د شدید حساسیت لرونکی عکس العمل مخینه ،د
معافیت ضعیف سیسټم لري ،یا امیندواره یاست ،د واکسین ترالسه
کولو وړاندی د خپل ډاکټر سره معاینه وکړئ.

د  19toZeroمالتړ کولو فرصتونو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ،لطفا ً اړیکه ونیسئ info@19tozero.ca
د واکسین په اړه د خورا نوی معلوماتو لپاره ،دا وګورئcanada.ca/covidvaccine :
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