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ن  ن ےک لیے کرونا ویکسیے  حاملہ خواتیے

COVID-19    ن ےک متعلق نارویجن انسنی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ یک طرف ےس مخترص یعنن کرونا بیماری ےک خالف ویکسیے

 معلومات 

 

ن ےک لیے   چل کر کوئی خاتون اس    COVID -19حاملہ خواتیے
ے

۔  حمل میے جتنا آگ یک وجہ ےس شدید بیماری کا امکان زیادہ ہوتا ہے

۔ اس لیے نارویجن انسنی ٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ حاملہ   انفیکشن میے مبتال ہو، شدید بیماری کا خطرہ اتنا یہ زیادہ ہوتا ہے

ن یک دو ڈوزیں لگوانن کا مشورہ دیتا ہے  ن کو کرونا ویکسیے  ۔  خواتیے

 مشورے:  

۔ اس ےس کوئی فرق   ، وہ سب پرائمری ویکسینیشن کروائیے ن یک اب تک پرائمری ویکسینیشن نہیے ہوئی جن حاملہ خواتیے

۔   نہیے پڑتا کہ حمل یک کونیس سہ مایہ ہے

۔ یہ خاص طور پر حمل یک دورسی اور تیرسی سہ   - ن لگوانن کا بیھ مشورہ دیا جاتا ہے ن کو بوسٹی ویکسیے حاملہ خواتیے

ن ےک لیے اہم ہے جن یک دورسی ڈوز کو  ہفتوں ےس زیادہ وقت گزر گیا ہے اور  حمل یک پہیل سہ   20مایہ میے ان خواتیے

ن ےک لیے اہم ہے جنہیے کوئی اور بیماری بیھ ہے   ۔ مایہ میے ان خواتیے

 پس منظر 

ن ےک لیے ناروے میے مشورے اس ےک بعد ےط کیے گیی تھے جب ماں اور بچے ےک   ن ےک اثر ےک متعلق زیادہ  حاملہ خواتیے لیے ویکسیے

۔   ن ےک اثر ےک بارے میے ہمیے معلومات بنیادی طور پر دورسے ممالک ےس حاصل ہوئی ہیے ۔ ویکسیے معلومات مہیا ہو چیک تھیے

ن ہسپتال میے داخل ریہ ہیے   ۔ مثال ےک طور پر برطانیہ میے لمیے عرےص ےس انفیکشن کا بہت دباؤ رہا ہے اور بہت یس حاملہ خواتیے

ن االقوایم تحقیقی مطالعات ےس پتہ چلتا ہے کہ  ن ےک لیے اپنن ہم عمر   COVID-19بیے انفیکشن میے مبتال ہونن وایل حاملہ خواتیے

، اور وائرس یک   ورت پڑنن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے ن یک نسبت ہسپتال میے داخےل اور سانس لینن ےک لیے مدد یک ضن غٹے حاملہ خواتیے

ن ےک لیے وقت ےس پہےل  قسموں میے سانس لی تمام ن یک تعداد بڑھ گنی تیھ۔ ان خواتیے ورت رکھنن وایل خواتیے نن ےک لیے مدد یک ضن

ن یک نسبت زیادہ پایا گیا تھا جو حمل ےک ایس مرحےل پر تھیے اور جن میے   نہیے پايا گیا    COVID-19پیدائش کا خطرہ بیھ ان خواتیے

ن یک ویکسینیشن مکمل ہو، ان میے سا  ۔    بہت کموقت ےس پہےل پیدائش کا خطرہ   ر نس ےک مسائل او تھا۔ جن خواتیے  ہے

ن   ن ماں کو شدید بیماری ےس بچائی ہیے اور یہ ثابت کرنی ہیے کہ جن حاملہ خواتیے ان تحقیقی مطالعات ےس سامین آیا ہے کہ ویکسیٹن

۔ ویکسینیشن ےک بعد ماں ےک جسم میے بننن وایل ایننی باڈیز   ن لگوانا بہت اہم ہے ، ان کا ویکسیے ن لگوانا ممکن ہے ےک لیے ویکسیے

۔ ایےس کوئی تحقیقی مطالعات  پیٹ میے بچے کو بیھ منتق ل ہو جائی ہیے لہذا پیدائش ےک بعد بچے کو بیھ تحفظ حاصل ہوتا ہے

ن کا برا اثر ظاہر ہوتا ہو۔    نہیے ہیے جن ےس حمل یا پیٹ میے بچے پر ویکسیے

 ضمنی اثرات

ی طبیعت، بخار، متیل اور جسم میے درد جیےس عام ترین ضمنن اثرات حامل ۔  رس میے درد، تھکن، خرائے ن میے بیھ عام ہیے ہ خواتیے

  
ً
۔ ناروے میے منظور    3ےس  2یہ عالمات اکٹر ویکسینیشن ےک بعد پہےل یا دورسے دن ظاہر ہوئی ہیے اور تقریبا دن برقرار رہنی ہیے

۔   ن ےک بالخصوص حمل پر ضمنن اثرات ثابت نہیے ہونی ہیے  شدہ ویکسیٹن

ی کہاں ےس لگوا سکنی ہوں؟   میں کرونا ویکسیں

۔ دائی یا ڈا  ن کہاں ےس لگوا سکنی ہیے  کٹی ےس پوچھیے یا اپنن بلدیہ یک ویب سائیٹ پر دیکھیے کہ آپ کرونا ویکسیے

 مزید معلومات 

Koronaveilederen   ، ن ےک لیے مشوروں یک تفصیل پڑھیے پر حاملہ اور دودھ پالنن وایل خواتیے
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