
 

 

                   

  

     ی    ےک ب رے     کی  ج  ن  آپ ےک لئے ض  ری ہ   19 -کو ڈ 

2021، 26 جنوری   

۔   19  -کووڈ 
ی

ن باآلخر کینیڈا میں رہنن واےل ہر بالغ شخص کو دی جائے گ وں کا تصدیق شدہ ترتیب کیا گیا  ویکسیں ڈاکٹر

ن ےک بارے میں تصدیق شدہ   ان جس کا مقصد آپ کو درست اور یہ حقیقت نامہ اس سلسےل گ پہیل کڑی ہے  ویکسیٹن

۔    طبی معلومات مہیا کرنا ہے تاکہ آپ مکمل آگایہ حاصل کرنن ےک بعد انتخاب کر سکیں

 

: بنی دی پیغ   ت  

 

ن آپ گ کووڈ 19- کووڈ ۔ اظےس حفا 19- ویکسیٹن ۔ت کریں گیں ورت ہے س ےک لئے دو خوراکوں گ ضن  

ن کا مطالعہ بڑے پیمائن پر ایک متنوع آبادی میں کیا   19- ووڈک یھ  یہ محفوظ اور انتہائے مؤثر سمج  گیا ہے اور ویکسیٹن

۔    جائی ہیں

 

؟  19-و ڈک          کیوں یل ج ئے

 

ن   مہلک متعدی بیماریوں جیےس خرسہ، تشنج اورپولیو  لوگ  ےس، تمام دنیا ےک  ہاسالسال ےس بچاؤ ےک لئے ویکسیٹن

۔   استعمال کرنی آئیں ہیں

 گ طرف دوبارہ لوٹنن ےک لئے سب ےس زیادہ مؤثر طریقہ   19- کووڈ
ی

ن   19-کووڈےس حفاظت ےک لئے اور عام زندگ ویکسیں

۔  ہے

، ہاتھ دھونن اور دورسوں ےس کم از کم   ن تک   2ماسک پہنئن میٹر کا فاصلہ رکھنن ےک عالوہ، ہمارے خاندانوں اور کمیونٹٹں

ن ای ۔ وائرس ےک پھیالؤ کو روکنن ےک لئے ویکسیں ک اہم جز ہے  

  

؟          کیےس ک م کرتی ہ 

 

ن آپ کا عالج نہیں کرئی  ۔ مدد کرئی ہے  میں وہ آپ کو بیمار ہونن ےس بچائن  بلکہ  ویکسیں  

ن آپ ےک جسم کو یہ سکھائی ہے و  وائرس دکھنن میں کیسا ہوتا ہے تاکہ وائرس ےک ساتھ رابطہ ہونن   19-کہ کووڈ  یکسیں

 گ صورت میں جسم اس ےس لڑسےک۔

ن یہ کام اس طرح کرئی ہے کہ یہ آپ ےک جسم کو ایس ن بنا  ویکسیں ئن گ ہدایات دیبی ہے جییس  طرح گ اسپائک پروٹیٹن

۔ ۔   کروناوائرس ےک اوپر موجود ہوئی ہیں ن آپ کو بیمار نہیں کرتیں اس ےک بعد آپ ےک جسم کا مدافعبی نظام   یہ پروٹیٹن

ےس لڑا جا   متعدی مرضاینبر بوڈیز بناتا ہے تاکہ اگر مستقبل میں جسم ےک اندر اصل وائرس داخل ہو جائے تو اس  

     سےک۔

 

 

 

    

   



 

 

؟    ی      کتن  ک رگر ہ    

 

ر/بایوٹیک گ طرف ےس اور دورسی موڈرنہ گ طرف   ن ، ایک فائٹں ن پیش گ جاچیک ہیں اب تک کینیڈا میں دو ویکسیٹن

 ےس۔ 

ن انتہائے مؤثر سمجیھ جائی ہیں ضف دو خوراک ےک بعد،کووڈ  ۔ یہ    19-دونوں ویکسیٹن گ بیماری کو روکنن ےک لئے

ن بڑے پیمائن پر گ گبے  ۔  95٪سائنیس تحقیق میں ویکسیٹن مؤثر پائے گبے ہیں  

  

؟   ان     ی    ےک ضمن  اثرات کی  ہ  

 

۔   19- کووڈ ن انتہائے محفوظ سمجیھ جائی ہیں بڑے پیمائن پر گ گبے سائنیس تحقیقات میں جن ضمبن اثرات  ویکسیٹن

۔ ان  کا مشاہدہ کیا گیا وہ عمویم طور پر ویےس یہ تھے جن ک ن ےک ساتھ ہو سکتا ہے ا تجربہ آپ کو دورسی ویکسیٹن

بخار کا  کپکپاہٹ، تھکاوٹ اور جسم اور پٹھوں کا درد،  ضمبن اثرات میں کندےھ/بازو میں انجیکشن لگائن گ جگہ پر درد، 

۔  ۔ اگر ایےس اثرات  احساس شامل ہیں ن ےک عام ضمبن اثرات ہیں جو کہ صحت ےک لئے خطرہ الحق نہیں کرنی یہ ویکسیٹن

۔ 
ی

ن گ دونوں خوراک ےک بعد ظاہر ہو  یہ عالمات ہوں تو یہ عام طور پر ایک یا دو دن میں ختم ہو جائیں ےک ویکسیٹن

۔    سکبی ہیں

ن  ن گ طرح، زیادہ سنگیں ضمبن اثرات ےک بہت کم امکانات ہیں جیسا کہ الرجک ردعمل۔ ایس وجہ ےس آپ   تمام ویکسیٹن

ن لینن ےک بعد   ( پر   30ےس  15کو کہا جاتا ہے کہ ویکسیں منٹ تک آپ ویکسینیشن سائٹ )کلینک یا آپ ےک ڈاکٹر کا دفٹی

سےک۔   ل کر تاکہ طبی عملہ آپ گ دیکھ بھا  رہیں  یہ رکیں   

  ہ   ہوس ت  19-کو ڈآپ کو     ی    لین  ےس  
      ز د کہ ں ےس ج ن س ت  ہوں؟

ئن تمام دستیاب طبی ثبوتوں کا احتیاط ےس جائزہ لیا ہے اور صحت کو الحق کوئے بڑا خطرہ شناخت    ہیلتھ کینیڈا 

۔  ن کا کیا گیا ہیلتھ کینیڈا کا خالصہنہیں کیا گیا ہے ر/ اور موڈرنہ ویکسیں ن میں   رنچدرج ذیل لنک پر انگریزی اور ف فائٹں

 :  موجود ہے

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-

industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/pfizer-biontech.html  

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-

industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines/moderna.html  

:  اس وں گ تصدیق شدہ ہے نامہ میں موجود معلومات کینیڈین ڈاکٹر خٹی  

میب راشد ایم ڈی، اسسٹنٹ پروفیرس، یونیورسبر آف ٹورنٹو، ونیسا ریڈٹ، ایم ڈی، لیکچرر یونیورسبر آف ٹورنٹو،  

نک آ بوگوچ، ایم ڈی، ایسویس ا    یٹ پروفیرس، یونیورسبر آف ٹورنٹو اور آئٹں
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