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 12کلن او د لوړ عمر لرونکي کسان
اوس د کووېډ- 19واکسينو وړ دي

ستاسو ماشوم خوندي ساتي او مرسته کوي چې وبا پای ته ورسوي

د کووېډ- 19لپاره د فایزر واکسين اوس د  12کلنو او لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره تصویب شوي دي .کلينيکي آزموینو ښودلې چې واکسين د عمر د دغه
ګروپ خلکو لپاره په لوړه کچه مؤثر دي ترڅو د کووېډ- 19مخنيوی وکړي .په حقیقت کې ،د کلينيکي آزموینو هېڅ ګډونوال چې واکسين يې ترالسه کړي
دي په کووېډ- 19باندې نه دی اخته شوی.
تاسو کېدای شي د خپلو ماشومانو لپاره د کووېډ- 19واکسينو په هکله پوښتنې ولرئ .که د کووېډ- 19واکسينو په هکله پوښتنې لرئ ،له خپل
ډاکټر سره خبرې وکړئ.

د واکسينو په هکله حقایق:
له واکسينو وروسته جانبي
عوارض عام دي.
د واکسینو ترالسه کولو وروسته دا د خلکو

لپاره عامه خبره ده چې ځینې سرسري یا معتدل عالیم ولري.

د کووېډ- 19واکسين خوندي
دي ،حتی که ډېر په بيړه سره
هم جوړ شوي دي.
د واکسينو د جوړلو چټکتیا د سرې پټۍ او بیروکراسۍ د پرې کولو

پایله وه ،نه د کونجونو د پرې کولو یا د خونديتوب د احتیاطي تدابیرو

دا په دې معنی چې ستاسې بدن د مدافعې د غبرګون کار پیل

له پامه غورځولو .ساينس پوهانو د نړۍ په کچه له یوې لسيزې را پدې

له واکسينو وروسته جدي جانبي عوارض ډېر لږ دي.

چټکۍ سره خوندي او مؤثر واکسين جوړ کړي.

کړی دی او د ناروغۍ سره مبارزه زده کوي.

خوا په دې تکنالوژۍ باندې کار کړی دی .دا ځکه ممکنه وه چې په

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

د کووېډ- 19واکسين تاسو ته
کووېډ- 19نه درکوي.

هېڅ داسې معلومات شتون نه لري چې وښيي چې د کووېډ- 19کوم

د کووېډ- 19په واکسينو کې د وایروس هېڅ برخه شتون نه لري،

بیولوژيکي پلوه هم دا ممکنه نه ده چې د پروټینو وړوکی ذره وکوالی

واکسينو څخه هېڅ وایروس نه خارجېږي ځکه چې واکسين کوم

ډول واکسين د شنډېدو یا د جنین د سقط سبب ګرځیدلې دي .له

شي د رحم پوښ سوری کړي او د وينې کېدو سبب وګرځي .د mRNA

واکسين ستاسو له ډي اېن اې سره هېڅ اړيکه نه لري او نه هم

جنيټيکي تغیرات رامنځ ته کوي ځکه چې  mRNAد حجرې هستې ته،

نو دا د دې سبب نه کېږي چې تاسو په کووېډ- 19اخته شئ .له

ژوندی وایروس نه دی .واکسين تاسو له کووېډ- 19څخه خوندي

ساتي ،تاسو نه مجبوروي چې وایروس خپور کړئ.

چې هلته زموږ ډي اېن اې موجوده ده ،نه داخلېږي.

ځان ته په نږدې سيمه کې د واکسينو د موندلو لپاره coronavirus.utah.gov/vaccine ،ته مراجعه وکړئ.
د ډېرو معلوماتو لپاره ،له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ یا  Coronavirus.Utah.gov/Vaccineته مراجعه وکړئ.
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د دې توکو توزیع په هیڅ ډول د ډاوېس ښوونځي د ناحيې له خوا د خدماتو ،فعالیتونو ،او/یا محصوالتو د تاييد په مانا نه دی.

