
 د کرونا ویروس پروړاندې واکسین
– Spikevax )مودرنا(

نوی کرونا ویروس د تنفسي مجرا د عفونیت المل کیږي. ډیری خلک خفیف عالیم تجربھ کوي یا ھیڅ عالیم نلري، 
مګر ځینې بیا شدید ناروغیږي. د ډیر عمر لرونکي خلک او ھغھ خلک چې واردمخھ ځینې نورې ناروغۍ لري  د 

شدید ناروغۍ یا د مړینې لوړ خطر سره مخ دي. واکسین د  COVID-19 شدید ناروغي پروړاندې ستاسې محافظت 
کوي. 

څوک باید د کرونا ویروس واکسین وکړي؟
•  هغه خلک چې د واکسینو ملي پروګرام له الرې ورته د دې واکسین کولو سپارښتنه شوې هغوی به دا واکسین 

ترالسه کړي کله چې د لومړیتوب کتار کې د هغوی نوبت راشي.

دا واکسین وړیا او داوطلب دي. دا په ناروی کې میشت خلکو ته وړاندیز کیږي.  •

زه څنګه واکسین وکړم؟
پدې اړه د معلوماتو لپاره چې واکسین چا ته وړاندیز کیږي، څنګه واکسین تنظیم کیږي او کله کیږي د خپلې ښاروالۍ 

ویب پاڼه وګورئ.

دا واکسین څنګه کیږي؟
واکسین د مټ پورتنۍ برخه کې تزریق کیږي. د واکسین کولو نه مخکې به له تاسې وپوښتل شي چې آیا د روغتیا 

احساس کوئ او دا چې آیا مخکې مو چې کوم واکسین کړي هغو ته مو غبرګون ښودلی و. په یاد ولرئ چې که تاسې په 
کوویډ – 19 اخته شوي اوسئ یا مو مخکې د کورونا ویروس پروړاندې واکسین کړی وي، حامله یا بالربه یې، الرژي 
یا حساسیت ولرئ، درمل کاروئ یا کومې نورې روغتیایی ستونزې لرئ نو پدغه وخت کې یې ووایی. د دوزونو شمیر 
او په مینځ کې وقفې لپاره ستاسې ډله باندې پلي کیدونکي الرښوونې تعقیب کړئ. د واکسین مرکز تاسې سره پدې برخه 

کې مرسته کولی شي. په مهالویش شوي وخت کې د دوز ترالسه کول مهم دي. د حاد ناروغۍ یا د 38 سانتي ګریډ 
درجې نه لوړې تبې درلودو په صورت کې د واکسین ځنډول عادي دي. د واکسین نه وروسته، به له تاسې نه وغوښتل 

شي چې لږترلږه د 20 دقیقو لپاره د واکسینو مرکز کې انتظار وکړئ.

دا واکسین څنګه کار کوي؟ 
دا واکسین په کرونا ویروس  د سپایل کپاره لارښود (مسینجرل ( RNAري. بدن د دې سپایکونو بې ضرر کاپي جوړوي 

چې د عمافیت سیسټم ورباندې تمرین کویل شي. پدې توهګ د عمافیت سیسټم د کرونا ویروس سپایکونو پیژندل زده کوي 
او کویل شي د بدن دفاع وکړي که چیرې په ویروا سخته شم .يسینجر RNA په چکټۍ سره د بدن په واسطم هاتیږي 

او په ژنتیم يکوادو هیڅ اغیزه نلري.

دا واکسین ژوندی ویروس نلري او د کوویډ – 19 ناروغۍ لالم نه کیږي. د کرونا ویروس واکسین د ناروغۍ مخنیوي 
لپاره علم کوي. دا د شته یا جاري ناروغۍ درملنه نشي کویل.  
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دا واکسین څومره ښه کار کوي؟
واکسینونھ د عفونیت خپریدو پروړاندې بشپړ محافظت نھ کوي. د ھمدې لپاره، د عفونیت کنټرول اوسنۍ مشورې تعقیب 

کولو تھ دوام ورکول مھم دي.

جانبي عوارض 
ډیری جانبي عوارض د واکسین کولو نه وروسته په لومړیو څو ورځو کې پیښیږي. د کرونا ویروس واکسین د نورو 

واکسینونو په پرتله ډیر عام جانبي عوارض لري. عالیم یې عمومآ خفیف نه تر متوسط پورې وي او په څو ورځو کې 
ورکیږي، مګر ځینې خلکو ته ډیر شدید عالیم پیدا کیږي. اکثر ځوانان د ډیر عمر لرونکي خلکو پرتله یوڅه ډیر شدید 

جانبي عوارض لري.

ډیری واکسین شوي خلک د واکسین ستنې ځای کې درد او پړسوب لري. په نورو عام جانبي عوارضو کې یې ستړیا، 
سر درد، د عضالتو او مفصلونو دردونه، ساړه، زړه بدی/ګرځون، په تخرګي کې د لمفاوي غدې پړسوب او تبه شامل 

دي. دا جانبي عوارض د 2 ام دوز وروسته ډیر عام وي.

جدي جانبي عوارض په ندرت سره پیښیږي. په ندرت سره پیښیدونکي جانبي عوارض کې د زړه التهاب )میوکارډیټیز 
او پیریکارډیټیز( شامل دی. دا عمومآ د 2 ام دوز وروسته پیښیږي او اکثر په تنکي ځوانانو او ځوانانو کې پیدا کیږي. 
په ندرت سره پیدا کیدونکي جانبي عوارض لکه شدید الرژي غبرګونونو او د زړه التهاب درملنه کیدی شي که چیرې 

پیدا شي. موږ تر اوسه ناپیژندل شوي جانبي عوارض یا هغه جانبي عوارض چې د واکسین نه یوازې ډیر وروسته 
څرګندیږي نشو رد کولی. 

که زه جانبي عوارض ولرم نو څه وکړم؟
که تاسې نه تمه کیدونکي، شدید یا دوامداره عالیم تجربه کړئ، د ارزونې او مشورې لپاره خپل ډاکټر یا د روغتیا پاملرنې 

بل کارمند سره اړیکه نیسئ. دا مورد د دې په پام کې نیولو پرته پلي کیږي چې آیا تاسې فکر کوئ دغه عالیم د واکسین 
له امله دي یا ندي. د روغتیا پاملرنې کارکونکي دنده لري چې د جدي یا نه تمه کیدونکي غبرګونونو په اړه چې هغوی یې 

انګیري د واکسین له امله دي، راپور ورکړي. تاسې پخپله هم کولی شئ د helsenorge.no له الرې خبرتیا ولیږئ.

مشروط تایید
د کرونا ویروس دا واکسین په لویو مطالعاتو او څیړنو کې ټیسټ شوي دي چې پدې کې زرګونه خلکو ته واکسین شوي 
دي. دا څیړنې او مطالعات په هماغه طریقه شوي لکه څنګه چې د نورو واکسینونو لپاره شوي، مګر د مشاهدې وخت 
یې لنډ دی. د درملو تنظیم کونکي ادارو واکسین ته مشروط تایید ورکړی دی. دا پدې معني ده چې پدې اړه کافي ډیټا 

موجود ده چې ارزونه وشي د واکسین ګټه د هغې د خطر پرتله خورا ډیره ده، مګر د واکسین جوړونکي باید څیړنو او 
مطالعاتو ته دوام ورکړي او په دوامداره ډول ترالسه کیدونکې ډیټا د درملو تنظیم کونکي ادارو ته ورکړي.

ما کوم واکسین کړي دي؟
کله چې تاسې ته د کرونا ویروس واکسین وشي، دا د ناروی د واکسینو راجستر، SYSVAK کې ثبت کیږي. تاسې 

کولی شئ په helsenorge.no کې خپلو معلوماتو ته السرسی ولرئ.

آیا تاسې غواړئ نور معلومات ترالسه کړئ؟
مهرباني وکړئ د خپل ډاکټر یا د روغتیا پاملرنې بل کارکونکي نه پوښتنه وکړئ یا د ناروی د روغتیا انسټیټیوټ ویب 

سایټ fhi.no/cip نه لیدنه وکړئ.


