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 د کوویډ-19 واکسینو په هکله
 عمومي پوښتنې

د کوویډ-19 واکسینو جانبي عوارض څه دي؟
د واکسینو ترالسه کولو وروسته دا د خلکو لپاره عامه خبره ده چې ځینې سرسري یا 

معتدل عالیم ولري.  په معمولي یا معتدلو عالیمو کې ځینې داسې عالیم شامل دي، 

 لکه تبه یا د ستنې د ځای چاپیره سوروالی.

که د واکسینو ترالسه کولو یو څو ورځې وروسته تاسې ځینې معمولي یا معتدل 

عالیم ولرئ نو معموالً څه دلیل نشته چې اندېښنه وکړئ.  دا په دې معنی چې 

ستاسې بدن د مدافعې د غبرګون کار پیل کړی دی او د ناروغۍ سره مبارزه زده کوي.

د واکسینو ترالسه کولو لپاره زه باید د متحده ایاالتو تبعه 

واوسم، د متحده ایاالتو اوسیدونکی واوسم، یا باید ویزه ولرم؟
نه، ستاسې د مهاجرت وضعیت به تاسې د واکسین له ترالسه کولو څخه نه منع کوي. ستاسې 

شخصي معلومات محرمانه وي او په قانوني توګه ساتل کیږي. که تاسې د خطر د کټګورۍ 

په هغه ګروپ کې یاست چې اوس واکسین ترالسه کوي، د خپل ګومارونکي یا د خپل محلي 

روغتیا د ادارې سره د نورو معلوماتو لپاره اړیکه ټینګه کړئ. تاسې ممکن اړشئ ثبوت ښکاره 

کړئ چې اوسمهال هلته کار کوئ، لکه ستاسې د کار نښان یا بېج.

د کوویډ-19 په واکسینو څومره لګښت راځي؟
د کوویډ-19 دوزونه به چې د متحده ایاالتو د مالیه ورکوونکو په ډالرو اخیستل شوې دي، ټولو ته 

وړیا ورکول کیږي. که تاسې بیمه لرئ، واکسین وړاندې کوونکي ښایي په تاسو باندې د واکسينو د 

تطبيق، او مديریت لپاره په تاسو باندې د بيمې او مديریت فیس وضعه کړي.  الکن، که تاسې دا 

نه شئ تادیه کولی نو هیڅ یو کس ته هم د واکسینو انکار نه شي کیدی.
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آیا د واکسین ترالسه کولو لپاره زه آي ډي ته اړتیا لرم؟

د واکسین ځینې وړاندې کوونکي به له تاسې څخه د هغه بریښنالیک د تصدیق غوښتنه 

کوي چې تاسې د خپل واکسینو د وخت اخیستلو لپاره راجستر کړی و، خو ځینې له تاسې 

څخه د لیدنې پرمهال د عکس د آیي ډي ښوولو غوښتنه کولی شي.

موږ ستاسې شخصي معلومات یوازې د 2 شیانو لپاره استعمالوو: 

  1      چې دا یقیني کړو چې ستاسې عمر د واکسین ترالسه کولو لپاره پوره او 

          مناسب دی.

 2       چې دا یقیني کړو چې موږ صحیح کس ته واکسین ورکوو. موږ به دا یقیني کوو 

چې کوم کس واکسین ترالسه کوي، د هغه نوم د هغه کس له نوم سره برابر دی 

چې مخکې د راتګ لپاره وخت ورته ټاکل شوی دی. د لومړي واکسینو یو څو اوونۍ 

وروسته به تاسې دویم دوز ته اړتیا لرئ.  ټول کاغذي اسناد باید ورته وي څو موږ دا 

یقیني کولی شو چې کله تاسې خپل دویم دوز له راشئ، نو څه ستونزې نه وي.

 

موږ ستاسې معلومات د قانون پلي کوونکو یا مهاجرت د چارواکو سره نه 

شریکوو.

د واکسینو د ډېری وړاندې کوونکو لپاره تاسې د عکس مختلف آی ډي ګانې استعمالولی 

شئ. تاسې بس داسې آی ډي ته اړتیا لرئ چې ستاسې عکس، نوم او د زیږون نیټه پرې 

موجوده وي. که ستاسو په آی ډي باندې ستاسو آدرس نوي ليکلی شوي، تاسو په یاد 

هېواد کې د اوسېدو دو ثبوت لپاره د ګاز یا برېښنا بېل راوړئ.

که تاسې کومې پوښتنې لرئ، د خپلې محلي روغتیا د ادارې یا د واکسین وړاندې کوونکي 

څخه معلومات ترالسه کړئ.

که ستاسې ګومارونکی تاسې واکسینوي، نو باید هلته اوس خپل د کار ثبوت وښایئ، لکه 

ستاسې د کار کارت.

د کوویډ-19، کوویډ-19 د واکسینو په هکله د نور معلوماتو، یا د دې معلوماتو لپاره چې 

تاسې چېرې او کله واکسین ترالسه کولی شئ، https://coronavirus.utah.gov/ وګورئ. 

تاسې کوالی شئ چې په وېب پاڼه کې ځان ثبت کړئ تر څو د واکسینو په هکله نوي 

معلومات ترالسه کړئ.

که تاسې د کوویډ-19 یا واکسینو په هکله پوښتنې لرئ، د کوویډ-19 تلفوني شمېرې 

ته په 7707-456-800-1 زنګ ووهئ. په دغه تلفوني کرښه باندې د مراقبت روغتیایي 

متخصصین موجود وي چې ستاسې د پوښتنو په ځوابونو او ستاسې لپاره په نږدې 

سرچینو موندلو کې مرسته کولی شي.

دا خدمت له 100 څخه په زیاتو ژبو کې 24/7 موجود وي.
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