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کو�وناو�رس کا کوڈ ایڈ 19 کیا ہ�؟
کوویڈ ۔19 ایک متعدی �یماری ہ� جو ایک نئے کو�ونا وائرس سے �یدا ہوتا ہ� ، جسے سارس-کووی 2- کے نام سے 

جانا جا�ا ہ�۔ یہ بہت متعدی �یماری ہ� اور انفیکشن کا ا�ر ہلکے سے شدید عالمات تک مختلف ہوسکتے �یں۔

بڑے عمر رسیدہ اف�اد ، اور دل کی �یما��وں ، ذیا�یطس ، پھ�پھ�وں کی دائمی �یما��وں ، گردوں کی �یما��وں ، جگر 
کے ام�اض اور کینسر جیسے بنیادی مسائل سے دوچار اف�اد کو سنگین �یماری ہونے کا ��ادہ امکان ہ�۔

COVID-19 وائرس کیسے پھیلتا ہ�؟
COVID-19 اس وقت پھیلتا ہ� جب کھانسی ، چھینکنے یا بات کرتے وقت ایک شخص متا�رہ شخص سے بوند بوند�ں 
داخل کرتا ہ�۔ COVID-19 وائرس کسی سطح یا کسی وائرس سے آلودہ چیز کو چھونے سے ، اور پھر منہ ، ناک یا 

آنکھوں کو چھونے سے پھیال جاسکتا ہ�۔

عام طور �ر ویکسی نیشن کی اہمیت: 
•  ویکسین بچوں اور ب�وں کو کچھ متعدی �یما��وں اور ان کی سنگین �یچیدگیوں سے محفوظ رکھتی �یں ، اور اس 

ط�ح ان متعدی �یما��وں اور وبائی �یما��وں سے پاک صحتمند معاشرے کا باعث بنتی �یں۔

•  ویکسین اف�اد اور معاش�وں کی حفاظت کرکے اپنا مقصد حاصل کرتی �یں۔

•  ویکسینیں بہت��ن اور کامیاب میڈیکل مداخلت �یں۔.

•  �یما��وں کے خا�مے اور خا�مے کے قومی �وک تھام کے پ�وگ�اموں 
کے اشارے کا حصول ، کیونکہ عالمی حکمت عملی اور بہت��ن ط��ق 

کار کی بنیاد �ر ، ویکسین کے ذ��عہ اسے �وکا جاسکتا ہ�۔

•  صحت کے نظام کی ترقی اور معاشرتی زندگی کا معیار۔

یہ ویکسین کیا ہ�؟
فعال  غیر  ایک  سیل)  (وی�و  ویکسین   -2 کو  سارس 
 COVID-19 مقصد  کا  جس  ہ�  پ�وڈکٹ  بائیوٹیکنالوجی 
استعمال  کا  ویکسین  ہ�۔  کرنا  ف�اہم  تحفظ  خالف  کے 
متحدہ عرب اما�ات میں کلینیکل ٹ�ائل کے مرحلے III کے 
ہنگامی  اسے   ، میں  بعد  تھا۔  ہوا  �ر  طور  کے  حصے 
استعمال کے لئے اختیار کیا گیا۔ فی الحال ، یہ ویکسین 
و�ارت صحت اور �وک تھام (ایم او ای� اے پی) کے ذ��عہ 

باضابطہ طور �ر رجسٹرڈ ہ�۔
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کتنی خو�اکیں دی جائیں؟
دو خو�اکیں (3 - 4 ہفتوں کا وقفہ)

کیا ویکسینیشن الزمی ہ�؟
ویکسینیشن اختیاری ہ�۔

کیا حفاظتی قطرے ہدف گ�وہوں کے لئے مفت �یں؟
ہاں ، ویکسینیشن سے متعلقہ تمام صحت کی خدمات مفت �یں۔

ویکسینیشن س�وس کہاں ف�اہم کی جائے گی؟
اما�ات ابوظہبی کے مختلف سرکاری اور نجی صحت کی سہولیات 
کے سا�ھ سا�ھ "مجالس" اور دیگر حفاظتی ٹیکوں والے مقامات �ر 

بھی ویکسینیشن س�وس ف�اہم کی جارہی ہ�۔

م��د معلومات کے لئے مالحظہ ک��ں:
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ویکسین کون لینا چاہئے؟
تاہم ، سفارش کی جا�ی ہ� کہ  ہر ایک کو دی جاسکتی ہ�۔  16 سال کی عمر سے ش�وع ہونے والے  یہ ویکسین 
انفیکشن کا سب سے ��ادہ خطرہ رکھنے والے اف�اد اور جن کو سنگین �یچیدگیوں کا خطرہ ہ� ان کو بھی �ولیو کے 

قطرے پالنے کو ترجیح دی جائے ، جب کہ ان میں شامل �یں:
•   50 سال یا اس سے ��ادہ عمر کے اف�اد۔

•   دائمی حالت / s یا کم�ور اس�ثنٰی والے اف�اد جیسے:
- دل کی �یما��وں

- ذیا�یطس۔
- پھ�پھ�وں کی دائمی �یما��اں

- گردوں کے ام�اض۔
- جگر کے ام�اض

- کینسر
•   عضو ٹ�انسپالنٹ ہونا۔

•   عوامی اور نجی شعب� میں کام کرنے والے فرنٹ الئن کے لوگ۔

www.adphc.gov.ae/COVID19-/COVID-19-Vaccination 
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کیا ویکسین COVID-19 وائرس سے تحفظ ف�اہم کرے گی؟
اور  COVID-19 وائرس کا امکان کم کردے گی  COVID-19 ویکسین 
کو  لوگوں  سارے  بہت  جب  گی۔  پھیالئے  انفیکشن  میں  دوس�وں 
قطرے پالئے جا�ے �یں تو ، کمیو�ٹی میں COVID-19 وائرس پھیلنے کا 

امکان کم ہوتا ہ�۔

COVID-19 وائرس کے خالف اس�ثنٰی دوسری خو�اک موصول ہونے کے 
چند ہفتوں بعد تک نہیں بڑھتا ہ�۔

کچھ لوگوں کو ویکسین سے فائدہ اٹھانے سے �ہلے کوویڈ 19 وائرس 
الحق ہوسکتا ہ�۔ ویکسینیشن لگانے اور اچھی اس�ثنٰی حاصل کرنے کے 
کے  اس  لیکن   ، �یں  کرسکتے  حاصل   19 کوویڈ  اف�اد  کچھ  باوجود 

عالمات کم شدید ہونے کا ��ادہ امکان ہوتا ہ�۔

کیا کسی دوسرے صنعت کار سے ویکسین کی ایک اور خو�اک لینا ممکن ہ�؟
ویکسین کی حفاظت اور تا�یر کو یقینی بنانے کے لئے ویکسین کی دو خو�اکیں ایک ہی صنعت کار سے لیں

میں دوسری خو�اک لینے کے لئے دستیاب نہیں ہوسکتا ہوں ، کیا مالقات کو دوسرے دن میں تبد�ل 
کیا جاسکتا ہ�؟

اس�ثنٰی کی مطلوبہ سطح اور ویکسین سے ��ادہ سے ��ادہ فائدہ یقینی بنانے کے لۓ ، دوسرے خو�اک کی تق�ری کا 
��کارڈ رکھنا اور اس میں شرکت �ر عمل کرنا ض�وری ہ�۔ دوسری خو�اک اسی ویکسی نیشن سائٹ میں لینے کی 

تجو�ز کی جا�ی ہ� جہاں �ہلی خو�اک لی گئی تھی۔

كیا COVID-19 کی ایک سے ��ادہ قسم کی ویکسین لینا محفوظ ہ�؟
نہیں ، مختلف قسم کے COVID-19 ویکسین لینا محفوظ نہیں ہ�۔

کیا ویکسینیشن بڑے بوڑھے اور دائمی حاالت کے حامل لوگوں کے لئے محفوظ ہ�؟
ہاں ، عمر رسیدہ اف�اد اور دائمی حاالت کے حامل اف�اد کے لئے ویکسینیشن محفوظ ہ�۔ ان گ�و�وں کو ویکسین ف�اہم 
کرنے کی سفارش کی جا�ی ہ� کیونکہ جب وہ COVID-19 سے متا�ر ہوتے �یں تو ان میں �یچیدگی �یدا ہونے کا 

خطرہ ہوتا ہ�۔ �ولیو سے بچاؤ کے قطرے پالنے سے بچنے کی کوئی وجہ ہو تو طبی ٹیم اس کی جانچ کرے گی۔

کیا دواؤں کو لینے والے لوگوں کے لئے ویکسینیشن محفوظ ہ�؟
اس کا اندازہ میڈیکل ٹیم کرے گی۔ آپ کو اپنی تمام دوائیوں کے بارے میں ٹیم 

کو آگاہ کرنے کی ض�ورت ہ� اور اگر آپ کو کسی بھی قسم کی الرجی ہ�۔

ویکسین کون نہیں لینا چاہئے؟
•   کلینیکل ٹ�ائل کے فیز III کے ش��ک۔

•   حاملہ خوا�ین اور خوا�ین حاملہ ہونے کا منصوبہ بنا رہی �یں (ویکسین لینے کے 
3 ماہ کے اندر)

• دودھ پالنے والی خوا�ین (6 ماہ سے کم عمر کے بچوں کی)۔
•  کچھ ش�ائط والے اف�اد (میڈیکل ٹیم کی تشخیص �ر مبنی)۔

•  ویکسین کے کسی بھی اج�ا سے شدید الرجک رد withعمل رکھنے والے اف�اد۔
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ویکسین لینے کے بعد میں کیا ک�وں؟
�ہلی خو�اک لینے کے بعد ، یہ یقینی بنائیں کہ آپ دوسری خو�اک کا تق�ری کا ��کارڈ 
کہ  ہ�  ض�وری   the ل  کے  کرنے  حاصل  تا�یر  ��ادہ  سے  ��ادہ  کی  ویکسین  رکھیں۔ 

ویکسین کی دو خو�اکیں ہوں۔

COVID-19 کے پھیالؤ کو �وکنے کے لئے احتیاطی تدا�یر �ر عمل کرنا جاری رکھنا بھی 
ض�وری ہ�۔

عام طور �ر ، ہلکے عالمات بغیر عالج کے ختم ہوجا�ے �یں۔ اگر عالمات بگڑتے دکھائی دیتے 
�یں تو ، ض�وری عالج ک�وانے کے لئے صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سے صالح لیں۔

•   ویکسینیشن سائٹ �ر درد ، کوملتا ، اللی ، دلدل اور کھجور۔

•   بخار ، سر درد ، تھکاوٹ ، متلی ، قے ، اسہال۔

•   کھانسی ، الرجی۔

•   پٹھوں میں درد اور گٹھیا

•  سستی۔

ویکسین کے مضر ا��ات کیا �یں؟
ویکسین کسی دوسری دوا کی ط�ح ہ� اور اس کے کچھ ضمنی ا��ات بھی ہوسکتے �یں۔ شدید ردعمل کا خطرہ شاذ 

و نادر ہی ہ�۔ ویکسینیشن کے بعد کچھ معمولی ضمنی ا��ات �یدا ہوسکتے �یں ، جن میں شامل �یں:

احتیاطی  بعد  کے  لینے  ویکسین   COVID-19 میں  کیا 
تدا�یر اختیار کرنا بند کر سکتا ہوں؟

تمام  لئے  کے  �وکنے  کو  پھیالؤ  کے   COVID-19 کو  آپ   ، نہیں 
احتیاطی تدا�یر �ر عمل �ی�ا رہنا چاہئے۔

اگر مجھے ویکسین ملنے کے بعد کوئی مضر ا��ات محسوس ہوں تو کیا 
ہوگا؟

ضمنی ا��ات (امارت ابوظہبی میں) کو مطلع کرنے کے لئے آپ 024493333 (آپشن 
نمبر 3) �ر کال کرسکتے �یں ، یا اگر ض�ورت ہو تو آپ نزدیکی صحت کی دیکھ بھال کی 

سہولت �ر جا سکتے �یں۔



کیا ویکسین ہمیشہ کے لئے اس�ثنٰی ف�اہم کرے گی یا اسے ساالنہ دہ�ایا جائے؟
ابھی تک اس بارے میں کافی معلومات دستیاب نہیں �یں۔

اگر میں �یمار ہوں تو کیا مجھے ٹیکہ لگایا جاسکتا ہ�؟
اپنے ڈاکٹر سے مشورہ ک��ں

کیا کوویڈ 19 انفیکشن کی تا��خ والے لوگوں کو قطرے پالئے جاسکتے �یں؟
ہاں ، اگر انفیکشن ہلکا تھا یا عالمات کے بغیر ، لوگوں کو فوری طور �ر قطرے پالئے جائیں گے۔ تاہم ، اگر انفیکشن 

اعتدال پسند یا شدید تھا جس کی وجہ سے ہسپتال داخل ہونا ض�وری ہ� تو ، اس�ثنٰی ٹیسٹ ک�ایا جائے گا۔

CoVID-19 دے  کیا میرے پاس ویکسین لگنے کے بعد ، میں کسی کو 
سکتا ہوں؟

کوویڈ ۔19 ویکسین وبائی �یماری کو �وکنے میں مدد کے لئے ایک اہم اقدام ہ�۔ تاہم 
احتیاطی  اور  ٹیکے لگانے  vacc حفاظتی  پھیالؤ کو �وکنے کے ل  COVID-19 کے   ،

تدا�یر �ر عمل کرنے کا مجموعہ COVID-19 وائرس سے بہت��ن تحفظ ف�اہم کرے گا۔

مجھے فلو کی ویکسین لگ گئی ہ� ، کیا مجھے بھی CoVID-19 کی 
ض�ورت ہ�؟

فلو کی ویکسین آپ کو کوڈ 19 سے محفوظ نہیں رکھتی ہ�۔ دونوں ویکسین اہم 
�یں ، لیکن کم از کم دو ہفتوں کے عالوہ الگ الگ لے جانی چاہئے۔

ویکسین  دوسری  بھی  کسی  اور  ویکسین   COVID-19
کے درمیان وقت کا وقفہ کیا ہ�؟

کسی  کی  ویکسین  اور  خو�اک  ایک  کی  ویکسین   COVID-19
 4 سے   2 وقفہ  کم  سے  کم  درمیان  کے  خو�اک  دوسری  بھی 

ہفتوں تک ہوتا ہ� ویکسین کی قسم �ر منحصر ہوتا ہ�۔

کو  شرکاء  کے   III فیز  کے  ٹ�ائلز  کلینیکل  کیا 
قطرے پالئے جاسکتے �یں؟

نہیں وہ نہیں کرسکتے ، اور اس کی تصد�ق ”الحسن“ ایپ 
کے ذ��عے کی جائے گی۔

کیا ویکسین COVID-19 وائرس سے تحفظ ف�اہم کرے گی؟
اور  COVID-19 وائرس کا امکان کم کردے گی  COVID-19 ویکسین 
کو  لوگوں  سارے  بہت  جب  گی۔  پھیالئے  انفیکشن  میں  دوس�وں 
قطرے پالئے جا�ے �یں تو ، کمیو�ٹی میں COVID-19 وائرس پھیلنے کا 

امکان کم ہوتا ہ�۔

COVID-19 وائرس کے خالف اس�ثنٰی دوسری خو�اک موصول ہونے کے 
چند ہفتوں بعد تک نہیں بڑھتا ہ�۔

کچھ لوگوں کو ویکسین سے فائدہ اٹھانے سے �ہلے کوویڈ 19 وائرس 
الحق ہوسکتا ہ�۔ ویکسینیشن لگانے اور اچھی اس�ثنٰی حاصل کرنے کے 
کے  اس  لیکن   ، �یں  کرسکتے  حاصل   19 کوویڈ  اف�اد  کچھ  باوجود 

عالمات کم شدید ہونے کا ��ادہ امکان ہوتا ہ�۔
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دبئــی �یلتــھ 
ا�ھارٹی

صحــت  و�ارت 
و �وک تھام

آپ��شن سینٹر 
میں شعبہ 

صحت - محکمہ 
صحت - 
ابوظہبی

ابوظہبی 
�بلک �یلتھ 

سنٹر 

80011111
8001717

800342
 واٹس ایپ

میں م��د معلومات کیسے حاصل کرسکتا ہوں؟
آپ د�ج ذ�ل کال سینٹ�ز سے �ابطہ کرسکتے �یں۔


