 7حقایق چې تاسو باید ورباندې د کووېډ19-
د واکسينو په اړه پوه شئ

لومړۍ شمېره حقیقت

د کووېډ 19-واکسين تاسو ته
کووېډ 19-نه درکوي.
د کووېډ 19-په واکسينو کې د وایروس هېڅ برخه شتون
نه لري ،نو دا د دې سبب نه کېږي چې تاسو په کووېډ19-
اخته شئ .د کووېډ 19-واکسين تاسو له وایروس څخه
ساتي .تاسو ته ممکن له واکسينو وروسته جانبي عوارض
پیدا شي ،لکه د الس درد یا تبه.
دا عام او عادي دي.

درېیمه شمېره حقیقت

د کووېډ 19-واکسين ممکن تاسو له یو
څخه د ډېرو وایروسونو څخه وژغوري.
وایروسونه د وخت په تېرېدو سره تغییر کوي ،یا واړه بدلونونه
رامنځ ته کوي .معلومات ښيي چې د کووېډ 19-واکسين د هغو
وایروسونو لپاره مؤثر دي چې تر دې دمه موږ ليدلي دي او د
کووېډ 19-سبب کېږي.

دویمه شمېره حقیقت

د کووېډ 19-واکسين خوندي دي ،حتی
که ډېر په بيړه سره هم جوړ شوي دي.
د کووېډ 19-په جوړولو کې هېڅ ګام له پامه نه دی لوېدلی.
ساينس پوهانو د نړۍ په کچه له یوې لسيزې را پدې خوا په
دې تکنالوژۍ باندې کار کړی دی .دا ځکه ممکنه وه چې په
چټکۍ سره خوندي او مؤثر واکسين جوړ کړي.

څلورمه شمېره حقیقت

د کووېډ 19-واکسين ستاسو په
 DNAکې بدلون نه راولي.
د کووېډ 19-واکسين  mRNAواکسين دي او ستاسو له DNA
سره هېڅ کار نه لري .هغه د بدن د دفاع لپاره غبرګون ښيي او
ستاسو په بدن کې انټي باډي جوړوي چې تاسو په کووېډ19-
باندې له اخته کېدو څخه ژغوري.

پنځمه شمېره حقیقت

د کووېډ 19-واکسين د نطفي یا جنين له سقط سره هېڅ تړاو نه لري.

کووېډ 19-په هغو ښځو کې د جنین د سقط سبب نه دی ګرځېدلی چې په وایروس باندې اخته دي ،نو هېڅ د اندېښنې ځای نشته چې واکسين
به د جنین د سقط سبب وګرځي .وي .په آنالین ډول ځينې ناسم معلومات خپاره شوي وو چې ویل يې په واکسينو کې موجود پروتين د
جنین په پروتینو باندې حمله کوي .دا خبر سم نه دی .په دواړو پروتینو کې لږ مقدار امینو اسید به د اغېز سبب ونګرځي .د کووېډ 19-واکسين
په امېندوارو ښځو باندې نه دي آزمویل شوي ،اما امېندوارې ښځې د امېندوارۍ په موده کې د نورو ناروغیو لپاره واکسين کېږي .امېندوارې
ښځې د کووېډ 19-له امله په جدي ناروغیو باندې د اخته کېدو له زیات خطر سره مخ دي او دا امکان لري چې تاسو خپل ماشوم ته له زیږون
وروسته کووېډ 19-انتقال کړئ .له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ که چېرې اړتیا وي چې تاسو باید واکسين وکړئ.

شپږمه شمېره حقیقت

د کووېډ 19-په واکسينو کې واړه چېپونه
یا د څرک لګولو آلې شتون نه لري.
هغه ناسم معلومات چې د کووېډ 19-په واکسينو کې واړه
چېپونه یا د څرک لګونې آلې شتون لري غلط ثابت شوي دي.
موږ پوهېږو چې په هر واکسين کې واقعا ً څه شی موجود دي.
د هغو موادو لېست چې په واکسینو کې موجود دي په آنالين
ډول پیدا کېږي.

اوومه شمېره حقیقت

هغه خلک چې په شديدو ناروغیو
باندې اخته دي باید څومره ژر چې
نوبت ورته رسېږي واکسين وکړي.
که تاسو د شکرې په شان په مزمنه ناروغۍ باندې اخته یاست،
تاسو د کووېډ 19-له امله په شديده ناروغۍ باندې د اخته کېدو
له خطر سره مخ یاست .د کووېډ 19-واکسين د هغو خلکو لپاره
خوندي او مؤثر دي چې په مزمنه ناروغۍ باندې اخته دي یا
مزمن صحي وضعیت لري.

Coronavirus.Utah.gov/Vaccine

