
ټول هغه کسان چې عمرونه يې 5 

کاله یا ډېر دي کوالی شي په وړیا توګه 

همدا اوس واکسين ترالسه کړي!

د کووېډ-19 واکسين خوندي او مؤثر دي.

 د کووېډ-19 واکسين له موږ سره مرسته کوي چې بېرته خپل ژوند ته 

راوګرځو. د واکسینو کېدو ګټې د وایروس لګیدو له خطر څخه ډېرې دي. ډېري 

خلکو ته یوازې مالیم یا متوسط جانبي عوارض پیدا کېږي، لکه د مټ سون. 

د کووېډ-19 واکسين د شديدو ناروغیو د مخنيوي، په روغتون کې د بستر 

کېدو او مړينې د مخنيوي لپاره ډېر مؤثر دي. 

د واکسينو د نږدې چمتو کوونکي د موندلو لپاره، vaccinefinder.org ته مراجعه وکړئ. تاسو 

کوالی شئ د مالقات لپاره په آنالین ډول یا د تلفون له الرې نومليکنه وکړئ. د واکسينو ځينې کلېنيکونه 

له مخکيني قرار پرته یا په محل کې نومليکنه مني. مالقاتونه کېدی شي په چټکۍ سره ډک شي. 

کېدی شي له څو هڅو وروسته وکوالی شئ د مالقات وخت واخلئ. 

•  واکسين د هر چا لپاره وړیا دي. تاسو اړتیا نلرئ چې صحي بيمه ولرئ، د امريکې تبعه یا   

اوسېدونکی واوسئ، یا د ټولنیز امنیت شمېره ولرئ. د واکسينو چمتو کوونکي ستاسو هېڅ ډول 

معلومات د مهاجرت یا قانون له نهادونو سره نه شريکوي.

•   تاسو باید له خپل ځان سره داسې یو څه راوړئ چې ستاسو نوم ورباندې ليکل شوي وي )لکه د   

عکس آی ډي، د برېښنا بېل، یا د یو چا له خوا السلیک شوی ليک چې ستاسو هویت تاييد کړي(.

•   که تاسو کمپیوټر یا انټرنېټ ته السرسی نه لرئ، له یوه باوري کس څخه د مرستې غوښتنه وکړئ   

چې د مالقات لپاره نومليکنه درته وکړي. 

•   هستوګنې )لکه د ژبې مرستې یا چرخکي څوکۍ ته د اړتیا په صورت کې( تاسو کوالی شئ د   

واکسينو چمتو کوونکي ته له وخته مخکې خبر ورکړئ.

  Coronavirus.Utah.gov

که تاسو د کووېډ-19 د واکسينو په هکله پوښتنې لرئ، coronavirus.utah.gov/vaccine ته 

مراجعه وکړئ یا د کووېډ-19 تلفوني شمېرې ته په 7707-456-800-1 باندې زنګ ووهئ. 
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