
زه څنګه کولی شم د 
کوویډ-19 واکسین ترالسه 

کړم؟

د واکسین دواړه دوزونو د انجیکشن 
کولو لپاره ترټولو اسانه الر آنالین ده:

د خپل مالقات د تعیین کولو لپاره دا وبسایت ته الړ شئ: 

BookMyVaccine.nz

که نه، کولی شئ د کووید واکسین روغتیا الین ته زنګ 
ووهئ: ۲۶ ۲9 ۲۸ ۰۸۰۰ )د سهار له ۸ بجو څخه تر ماښام ۷ 

پوری، په اونۍ کې ۷ ورځې( او موږ به ستاسو لپاره د واکسین 
وخت تررسه کړو او هرې پوښتنې ته به ځواب ووایو. 

د فایزر واکسین د ممکنه اړخیزو اغیزو په اړه د نورو   *
 معلوماتو لپاره دا ویب پاڼه وګورئ: 

covid19.govt.nz/vaccine-side-effects
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د فایزر واکسین په اړهغوره 1۰ حقایق 

 د کوویډ-۱۹ واکسین اوس مهال ښه مطالعه شوي 1
واکسینونه دي.

د فایزر واکسین ښه خوندیتوب ریکارډ لري او په ټوله نړۍ  ۲
کې د ملیونونو دوزونو د انجیکشن وروسته اغیزمن ثابت 

شوی.

ډیری اړخیزې اغیزې نرمې او لنډمهاله دي. د کوویډ-۱۹  3
ناروغۍ له امله رامینځته شوي زیان خورا ډیر جدي او 

اوږدمهاله کیدی يش.*

ځینې اړخیزې اغیزې شتون لري چې خورا جدي دي مګر  4
خورا نادره، لکه د شدید الرجیک عکس العمل یا د زړه 

سوځیدنه. که تاسو د واکسین د تزریق سمدستي او یا په 
وروسته ورځو کې په تنفس کې ستونزه پیدا کړئ، ستاسو زړه 
وسوځیده، په سینې کی درد لري یا بې هوښه کیږي، نو تاسو 

باید طبي پاملرنې وغواړئ.

واکسین نيش کولی ستاسو په DNA اغیزه وکړي. 5

د انګلینډ څخه خپاره شوي معلومات ښیې چې د فایزر  ۶
واکسین دوه دوزونه د ډیلټا پروړاندې خورا مؤثر دي.

د ټوله نړۍ څخه معلومات ښیې چې امیندواره میرمنو ته د  7
کوویډ-۱۹ واکسین انجیکشن په اړه هیڅ خوندیتوب اندیښنه 

شتون نلري

د شیدو ورکولو میرمنې کولی يش په خوندي ډول د  ۸
کوویډ-۱۹ واکسین ترالسه کړي. دوی احتامل لري خپل انټي 

باډي د خپل ماشوم رسه رشیک کړي.

کله چې تاسو د امیندوارۍ هڅه کوئ تاسو کولی شئ په ډاډ  9
رسه واکسین شئ.

دواړه دوزونه د واکسین د اعظمي موثریت لپاره اړین دي.  1۰

د کوویډ-۱۹ واکسین
حقایق ترالسه کړئ

دلته هغه معلومات دي چې تاسو ورته اړتیا لرئ پدې اړه 

پوه شئ چې د فایزر کووید-۱۹ واکسین ستاسو او ستاسو د 

وهانو د روغتیا ساتنې لپاره څنګه کار کوي.



دا واکسین څنګه دومره ژر جوړ شو؟

نړیواله همکاري 

دا لومړی ځل دی چې د نړۍ په کچه ساینس پوهان او 
حکومتونه د واکسین تولید لپاره رسه راټول شوي دي. د 

نړیوالې همکارۍ معنی دا وه چې واکسینونه خورا ګړندي او 
پرته له کوم شارټ کټ په اړینو پروسو کې یا پرته له دې چې 

واکسین له خطر رسه مخامخ کړي، تولید شوي.

څیړونکي یو ښه پیل ته الړ

د mRNA واکسین کومه نوې ټیکنالوژي نه ده او د یوې 
لسیزې څخه ډیر وخت مطالعه شوې ترڅو نور واکسینونه 

جوړ کړي، لکه د موسمي فلو واکسین.

نامحدود رسچینې

د دې واکسین په جوړولو کې ډیر وخت او پیسې مرصف 
شوي.

هیڅ شارټ کټ نشته

د څیړنې د پراختیا بیالبیل مرحلې په ورته وخت کې تررسه 
شو.

د کوویډ-19 واکسین 

د نورو واکسینونو په 

څیر د ورته څیړنې 

مرحلې تیرې کړې.

واکسین څنګه کار کوي؟

 Pfizer/BioNtech هغه واکسین چې تاسو به یې ترالسه کوئ د
لخوا جوړ شوی. دا واکسین د ویروس هیڅ برخه نه لري. دا واکسین 

تاسو ته د کوویډ-۱۹ ناروغي نه لیږدوي. دا ډول واکسین ستاسو د 
ساتنې لپاره کار کوي 

لیږل

 واکسین د الرښوونو یوه مجموعه 
لیږي ترڅو ستاسو بدن ته الرښوونه 

وکړي چې څنګه د کوویډ-۱۹ 
ویروس رسه مبارزه وکړي.

زده کول

د دې الرښوونو په مرسته، ستاسو 
بدن به د کوویډ-۱۹ ویروس کشف 
او د هغې پروړاندې د انټي باډي 

کارول زده کړي. انټي باډیز ویروس 
ستاسو حجرو ته د اخته کیدو مخه 
نیيس او د دې په وژلو کې مرسته 

کوي. 

ساتنه

پدې مانا ده چې که تاسو په 
راتلونکي کې د کوویډ-۱۹ ویروس 
رسه مخ شئ، نو ستاسو بدن به د 
ځان ساتنې لپاره مناسب وسیلې 

ولري ترڅو ستاسو د ویروس د 
ترالسه کولو امکانات کم کړي. 

کلینیکي آزموینې 

موږ پوهیږو چې د فایزر واکسین اغیزمن دی ځکه چې د 
کارولو لپاره تصویب کیدو دمخه د ډیرو میاشتو لپاره په 

۴۰۰۰۰ څخه زیاتو خلکو کې په کلینیکي توګه ازمول شوی. 
کلینیکي ازموینې د واکسین شوې ډلې پایلې له بلې ډلې رسه 

چې پلیسبو )مالګې محلول( ترالسه کړي، پرتله کړې.

د ریښتیني نړۍ معلومات

شواهد ښیې چې واکسین د ډیلټا ډول په وړاندې خورا مؤثر 
دی. 

شواهد دا هم ښیي چې لږ شمیر واکسین شوي خلک چې 
ډیلټا ترالسه کوي په ناروغۍ کې نرم وي او لږې نښې لري.

موږ څنګه پوهیږو چې واکسین به ما د 
کوویډ-19 پروړاندې خوندي کړي؟

کلینیکي ازموینو ښودلې چېفایزر واکسین 

د کوویډ-19 نښو پروړاندې 95٪ محافظت 

ورکړی.

د واکسین دوه دوزونه د ډیلټا د نښو او په 

ځانګړي ډول د سختو ناروغیو پروړاندې چې 

په روغتون کې د بسرت کیدو المل کیږي، خورا 

مؤثره دي.


