
د لویانو لپاره د کرونا ویروس واکسین 
اړوند چټک الرښود

د COVID-19 )کرونا ویروس ناروغۍ( پروړاندې واکسین په اړه د ناروې د عامې روغتیا انسټیټیوټ لخوا لنډ معلومات 

د کرونا ویروس واکسین په اړه

د واکسین په اړه
واکسین د څو اونیو په توپیر سره کیږي.

که تاسې ډاډه نه یې چې په تاسې پورې څه تړاو لري د یوه روغتیایی 
پاملرنې کارکونکي یا ډاکټر نه پوښتنه وکړئ. 

که تاسې حساسیتونه یا الرژي لرئ، درمل کاروئ، ناروغ یې یا په 
COVID-19 اخته شوي وئ نو خبر ورکړئ.

دا واکسین د مټ په پورتنۍ برخه کې په ستنه کې کیږي.

واکسین د شدید COVID-19 پروړاندې محافظت کوي.

ټول لویان باید د کرونا ویروس واکسین وکړي.
 

دا واکسین وړیا دي.

واکسین څومره ښه کار کوي؟
ډیری خلک د لومړي یا 1 دوز نه 3 اونۍ وروسته د شدید 

COVID-19 پروړاندې ښه محافظت ترالسه کوي.

د نورو دوزونو په کولو سره تاسې ښه او اوږدمهاله محافظت ترالسه 
کوئ. 

تاسې په ویروس اخته کیدی شئ، مګر ستاسې ناروغي به خفیف وي. 

د عفونیت د کنټرول مشوره تعقیب کړئ حتی که تاسې واکسین شوي 
هم اوسئ.
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که تاسې د کرونا ویروس واکسین په اړه نور معلومات غواړئ، د ناروی د عامه روغتیا انسټیټیوټ ویب 
https://www.fhi.no/cvp :سایټ وګورئ

واکسین بدن ته ورښئ چې کرونا ویروس وپیژني او پروړاندې یې د 
خپل ځان ساتنه وکړي.

واکسین په چټکۍ سره د بدن څخه ووځي.

په هرصورت، بدن په یاد ساتي چې څنګه د ویروس پروړاندې د خپل 
ځان ساتنه وکړي.

واکسین څنګه کار کوي؟

جانبي عوارض
عام جانبي عوارض یې دا دي:

• د ستنې ځای کې درد 
• ستړیا

• سردرد 
• د بدن درد
• تبه یا ساړه

دا جانبي عوارض د ناکرارۍ المل کیږي، مګر یو څو ورځې 
وروسته ښه کیږي.

غیرعادي جانبي عوارض
جدي جانبي عوارض یې ډیر کم دي. 

په ندرت سره پیدا کیدونکي جانبي عوارض لکه د حساسیت 
غبرګونونه او د زړه پړسوب که چیرې پیدا شي درملنه یې شونې ده.

موږ د هرډول نه تمه کیدونکي جانبي عوارضو لپاره له نږدې څارنه 
کوو. 

که تاسې د واکسین وروسته غیرعادي، شدید یا دوامداره عالیم تجربه 
کړئ د ډاکټر، عامې روغتیا نرس یا کوم بل روغتیایی پاملرنې 

کارکوونکي سره اړیکه ونیسئ.


