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 ٹیکے لگواائیں!

 ویکسین کیسے کام کرتی ہیں؟

 ویکسین کی بدولت آپ کا جسم اینٹی باڈیز بناتا ہے۔ 

  یہ مادہ وائرل ذرات سے لڑنے میں مدد کرتے ہیں۔ 

  کیا آپ ٹیکے کے بعد کورونا وائرس کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں؟ اینٹی باڈیز آپ کی حفاظت کریں گی۔ 

 ویکسین کیوں دی جاتی ہے؟ 

  :کورونا وائرس آپ کے آس پاس کے بہت سارے لوگوں کے لئے خطرناک ہے 

 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد 65  –

 پھیپھڑوں ، دل یا عروقی امراض کے شکار افراد –

 ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر کے شکار افراد –

 لیکن ، یہ وائرس نوجوان اور صحت مند لوگوں کے لئے بھی خطرناک ثابت ہوسکتا ہے۔

  افراد کو ٹیکے لگائے جائیں تو ، وائرس کا پھیالؤ کم ہوجائے گا۔ اسے اجتماعی قوت مدافعت 70اگر بیلجیم کے ٪

 کہا جاتا ہے۔

 آپ کی زندگی تیزی سے دوبارہ اپنے معمول کے مطابق  شروع ہوگی۔ 

 آپ کا جسم وائرس کے خالف اپنا بہتر دفاع کرے گا۔ 

  میٹر کی  1.5رہیں جب تک کہ کافی لوگوں کو ٹیکے  نہ لگا دیئے جائیں۔ لیکن اس وقت تک ہدایات پر عمل کرتے

 دوری رکھیں ، منہ کا ماسک پہنیں اور اپنے ہاتھ کثرت سے دھویں۔

 

 ٹیکا کیسے لگایا جائے گا؟ 

 آپ کو بازو کے اوپر والے حصے میں دو انجیکشن لگائیں جاؤینگے۔ 

  ہفتے بعد لگایا جائے گا۔ 4 /3دوسرا انجیکشن آپ کو پہلے انجیکشن  کے 

  ، دن انتظار کرنا ہوگا۔ تب ویکسین کورونا وائرس کے خالف ہر ممکن حد تک آپ  15دوسرے انجیکشن کے بعد

 کی حفاظت کرے گی۔

 

 کیا ویکسین بے ضرر ہے؟

 ن ویکسین مینوفیکچرنگ میں بہت مہارت سے کام لیا گییا ہے۔ دنیا بھر کے سائنس دانوں اور دواسازی کے ماہری

قلیل مدت میں ہی ویکسین تیار کرنے میں کامیاب ہوگئے۔ اس کے لئے کافی پیسہ اور وقت بھی تھا کیونکہ یہ اشد 

 ضروری تھا۔
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 اس ویکسین کو پہلے جکومت کی طرف سے  سختی سے کنٹرول کیا گیا ہے۔ یہ بے ضرر ہے۔  - 

 کیا مجھے ویکسینیشن کے بعد ضمنی اثرات کا سامنا ہوسکتا ہے؟

 درج ذیل اثرات کا سامنا ہوسکتا ہے: آپ کو

 بازو کے اوپر والے حصے میں، ہلکی سرخی ، درد ، یا سوجن 

 تھکاوٹ 

 سر درد 

 درجہ حرارت میں معمولی اضافہ 

 یہ عام بات ہے اور اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے۔ آپ پیراسیٹامول لے سکتے ہیں۔

 

 مجھے ٹیکہ کب لگایا جائے گا؟

 :جنوری 

o  معالجے کے مراکز کے رہائشیوں اور رہائشی نگہداشت کا عملہعالج 

o )ہسپتالوں میں کام کرنے واال عملہ )ڈاکٹر ، نرسیں ، وغیرہ 

 :فروری 

o )بنیادی نگہداشت کا عملہ )فیملی ڈاکٹر ، فارماسسٹ ، وغیرہ 

o کرنے والے  اجتماعی نگہداشت کے ادارے )معذور افراد کی امداد کے شعبے وغیرہ( اور اسپتالوں میں کام

 دوسرے عملے

 :مارچ 

o 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد 

o وہ لوگ جو اپنی صحت کی وجہ سے زیادہ خطرہ میں ہیں 

 :اپریل 

o ضروری پیشوں میں کام کرنے  والے افراد 

 :جون کے مہینے سے 

o 18 سال سے زاید  عمر والے تمام افراد 

 یہ شیڈول اب بھی تبدیل ہوسکتا ہے۔ 

 

ویکسین نہیں لگائی جاسکتی ہے۔  مثال کے طور پر: کینسر کے مریض ، حاملہ خواتین یا انتہائی الرجی والے کچھ لوگوں کو 

 افراد۔ مزید معلومات کے لئے ، اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں۔

 

 مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ کب مجھے ٹیکہ لگے گا؟ 

 موصول ہوگا۔ آپ کو خط ، ایس ایم ایس اور / یا ای میل کے ذریعہ دعوت نامہ 

 آپ انٹرنیٹ یا فون کے ذریعے اپنا اندراج کرتے ہیں۔ 
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 کیا وقت آپ کے لئے صحیح نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو ، آپ دوسرا وقت منتخب کرسکتے ہیں۔ 

 اگر آپ نے رد عمل ظاہر نہیں کیا تو ، تو شہر  یا قصبے کی انتظامیہ  آپ سے رابطہ کرے گا۔ 

 

 ہوں؟میں ٹیکہ کہاں پر لگوا سکتا 

 کسی بھی ویکسینیشن سینٹر پر

 

 ویکسین کی قیمت کتنی ہے؟

 یہ مفت ہے.

 

 مزید معلومات ؟

/https://www.laatjevaccineren.be 

/coronavirus.be/fr/vaccination-https://www.info 
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