
 زه واکسین کله ترالسه کولی شم؟ 
 

د روغتیا خپلې محلي څانګې، محلي درملتون، یا د  واکسین سمدالسه ترالسه کولی شي.  19-د الندې کسانو ګروپ د کوویډ

چمتو کوونکي ته د خپل مالقات د تنظیم په موخه زنګ ووهئ د واکسینو  روغتیاپالنې  ، یا دمحلي درملتونروغتیاپالنېمحلي درملتون

    distribution-ccinehttps://coronavirus.utah.gov/vaلپاره محلونه کوالی شئ په الندې پته ومومئ 

روغتیایي کارمندان چې د ناروغانو سره تماس لري )لکه، د غاښونو ډاکټران فزیکي او مسلکي متخصصین، په کلینیک کې   ●

 د مرکزي دفتر کارمندان، د ښکال روغتیایي متخصصین، د کورنۍ روغتیا ساتنې کارمندان او داسې نور(.

 اوسیدونکي  د اوږد مهاله مراقبت د مرکز کارمندان او ●

پرسونل، قانون پلي کوونکي افسران، استوونکي یا ډسپېچرز او د توقیف   EMSلومړني غبرګون ښودونکي کسان، لکه د  ●

 افسران

 ښوونځي ښوونکي یا کارمندان    K-12د  ●

 کلن یا د زیات عمر لرونکي یوتایان   50  ●

 کلن یا د زیات عمر هغه کسان چې زړې ناروغۍ لري )الندې وګورئ(  16 ●

 واکسینو مستحق وي 19-کلن یا د زیات عمر هغه کسان چې الندې روغتیایي عالیم لري، هغوی به د کوویډ 16

 

 د توري )طحال( نشتوالی په شمول د توري لرې کول یا د توري کار نه کول  ●

 یا لوړ 30( BMIد بدن د کتلې شاخص ) ●

زړه له کاره لوېدل، د زړه د تنګ شریانونو ناروغي او د د زړه پخوانۍ ناروغي )د وینې د فشار لوړوالی نه( چې په کې د  ●

 زړه د وال یا زړه پیدایشي ناروغي شامل دي 

 د پښتورګو اوږده ناروغي ●

د ځیګر مخکیني ناروغي چې په کې هیپاتیت بي یا سي، د الکولو اړوند د ځیګر ناروغي، د تریخي سیروز ناروغي، یا د  ●

 س شامل دي تریخي ابتدایي ناروغي یا هیموکرومیتاس

کالو کې تشخیص شوی وی چې د مدافعې په نظام کې په وینه، د هډوکو په مغز یا حجرو  5هغه سرطان چې په تیر شوي  ●

   لیکومیا، لیمفوما او ملټیفل میلوما(.کې پیل شوی وي. دې ډول سرطان ته همیاتولوژیک سرطان ویل کیږي )لکه 

شوی وي او په وینه یا د هډوکو په مغز کې نه وي پیل شوی. دې ډول  کال کې تشخیص   1هغه سرطان چې په تیر شوي  ●

 سرطان ته نان همیاتولوژیک سرطان ویل کیږي. )پرته له بېسل او سکومس حجرې د سرطان د تشخیص څخه(

 شکر )لومړی یا دویم ډول(  ●

وم غړي د پیوندکارۍ د مدافعې کمزوری وضعیت )د مدافعې کمزوری شوی سستم( چې له وینې، د هډوکو د مغز یا د ک ●

 څخه وي، اېچ آیي وي، د کارټیسټیرایډ اوږد مهاله استعمال، یا نور داسې درمل چې د مدافعې نظام کمزوری کوي

عصبي ناروغۍ چې تنفسي فعالیت خرابوي، چې په کې د بیالنس ساتلو ناروغي، جینیتیکي ناروغي، میرګي، د موټر   ●

التو ناروغي، نیورولوژیکي ناروغي پارکینسن، د دماغو زیاتیدونکي  نیوران ناروغي، ملټیفل سیروز، د عصبي عض

 ناروغي او د نخاع شوکي یا دماغي ټپ شامل دي.  

 د بډوډي د جدي ناروغۍ لپاره ډایالسز ترالسه کول ●

 د مدافعې د سستم د ښه والي تداوی ترالسه کول  ●

 د سرې وینې د حجرو ناروغي ●

چې په کې د سږو مزمن سخته ناروغي، د سږو فایبروسنګ ناروغي، د سږو د  مخکیني جدي تنفسي ناروغي )د دمې پرته(  ●

 هوا د الرو د غټیدلو ناروغي یا سسټیک فایبروسز شامل دي.

 هغه کسان چې د بدن غړي یې پیوند کېږي  ●

 سټروک او د هیرولو عصبي ناروغي )الزمیر، واسکولر یا د ماغزو فرنټوټېمپورل ناروغي(  ●

 

 یستلو لپاره تاسې د ډاکټر یاددښت ترالسه کولو ته اړتیا نه لرئ.  د خپل واکسین د وخت اخ

 

https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#lhd
https://coronavirus.utah.gov/vaccine-distribution/#local-pharmacies


ته موږ نه پوره کوي، باید تر هغه انتظار وکړي څو زیات خطر لرونکي کسان واکسین ترالسه کړي.   معیارهغه ناروغان چې دا 

معلومه ده چې د دې لیست سربېره نورې ناروغۍ هم دي چې هغه هم د ستر خطر ناروغۍ دي، الکن، موږ یوازې تر دومره مقداره  

پورې د هغه کسانو لپاره مناسب واکسین لرو چې په دې وخت کې د دې ناروغیو له کبله مستحق او وړ دي. دا کسان د بستر کیدو او  

د لوړ خطر سره مخامخ دي او موږ باید دا یقیني کړو چې هغوی څومر ژر ممکن وي، واکسین   څخه د مړه کیدو 19-له کوویډ

 ترالسه کړي. 

 

 بیا به څوک وي؟ 

واکسین د نور عمر د ګروپونو لپاره هم شتون ولري، د هغه کسانو لپاره چې د   19-موږ هیله لرو چې د اپرېل په پیل کې به د کوویډ

د   19-رته لیست کې شاملې نه دي، او هغه کسان چې د شریکې په ځایونو کې اوسیږي او د کوویډډیرې مودې ناروغۍ لري او په پو

وایروس د لګیدو د ستر خطر سره مخامخ دي. واکسینونه به عامه خلکو ته د پسرلي په وروستیو یا د اوړي په لومړي وختونو کې 

 موجود وي.  

لرئ ”چې د انتظار په لیست کې شئ“. کله چې واکسین موجود وي، نو موږ هیله  د واکسین ترالسه کولو لپاره تاسې دې ته اړتیا نه 

 دا موقعیتونه به په الندې ادرس ورکړل شي لرو چې دا به ستاسې په ټوله ټولنه کې په بیالبیلو موقعیتونو کې موجود وي.

https://vaccinefinder.org/. 
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