
   بچوں کا و�کسین�شن پروگرام: 

 �� ف � پ�شکش ملیت آپ � ب�� کو ان ب�مار�وں � خالف و�کسنی

 ہف�ت � عمر مںی  6
 ڻ�کا   1*

 قطر�، ڻ�کا نہنی لگتا) پی�ف � ل�ی روڻا وائرس (
* : ف جن بچوں � والدین کا تعلق ا�� ممال� � ہو جہاں یٹ یب (تپدق) عام �� (یب � �ب تپدق � و�کسنی

 ( ف  و�کسنی
: خناق   32حمل � ہفتہ  * ا) انف�کشن   Hib •پولیو  •کا� کھا�� •�شّنج  •� پہ� پ�دا ہو�ف وا� ب�� ف (انفلوئ�ف
 ہیپاڻائٹس یب •

 مہی�ن � عمر مںی  3
 ڻی�  2

ا) انف�کشن  Hib •پولیو  •کا� کھا�� •�شّنج    •خناق •س روڻا وائر  ف  نیوموکوکل ب�ماری   • ہیپاڻائٹس یب •(انفلوئ�ف

 مہی�ن � عمر مںی  5
 ڻی�  2

ا) انف�کشن   Hib •پولیو  •کا� کھا�� •�شّنج  •خناق • ف  نیوموکوکل ب�ماری  •ہیپاڻائٹس یب •(انفلوئ�ف

 مہی�ن � عمر مںی  12
 ڻی�  2

ا) انف�کشن   Hib •پولیو  •کا� کھا�� •�شّنج  •خناق • ف  نیوموکوکل ب�ماری  •ہیپاڻائٹس یب •(انفلوئ�ف

 مہی�ن � عمر مںی  15
 ڻ�کا  1

�   •خ�ە  • ٹ رو��ال •کن پ�ی

 و�کسین�شن � پہ� اور و�کسین�شن � بعد 

 ان صورتوں منی پبل� ہ�لتھ نرس کو بتائنی کہ 

 کویئ اور مسئلہ ہو آپ � ب�� کو الر�ب �ا صحت کا   •
 ہو  •

گ
ف ل� ب�� کو حال � کویئ دوایئ م� ہو �ا کویئ اور و�کسنی

 ماں کو حمل � دوران اور/�ا دودھ پال�ف � عر� منی ا�� دوائ�اں م� ہوں جو مدافعیت نظام کو کمزور کریت ہنی •

۔ ا��� بچوں کو و�کسین�شن � بعد   20کو    ب�� و�کسین�شن � بعد  منٹ تک ہ�لتھ سڻ�شن منی � رک کر انتظار کرنا چاہ�ی
چوں کو ہل� اور وقیت رّدعمل پ�ش آ�ت ہنی جی� ہل�ا سا بخار۔ ا�ر  رّدعمل ہوتا �� �ا کویئ رّدعمل نہنی ہوتا ل�کن کچھ ببہت کم 
ڻھ�ک نہ ہو تو یہ شد�د ب�ماری � عالمت ہو سکیت   طب�عتاور/�ا اس � ڈ�ری سینیٹ گ��ڈ � ز�ادە بخار ہو جا�ئ  39ب�� کو  

ف کا رّدعمل ہو۔ اس ل�ی ب�� � بار� منی فکر پ�دا ہو�ف پر ڈا��ٹ � رج�ع ک��ں۔  وری نہنی �� کہ یہ و�کسنی  �� اور �ف

ن   کامیب ن�شن و�کسںی

ف  ف کو کہ�ت ہنی جو ا�ک � ڻی� منی کیئ ب� کامیب ن�شن و�کسنی ۔ پروگرام منی �� مار�وں � خالف تحفظ فراہم کریت اس و�کسنی
۔  ف ا� ط���ت � لگایئ جایت ہنی ف � ب�� کو کمشامل ا��� و�کسی�ف ف لگا�ف � �سبت کامیب ن�شن و�کسنی اس ط�ح الگ الگ و�کسی�ف

۔   بار ڻ�کا لگانا پڑتا �� اور ڻی� � جگہ پر کم رّدعمل ہوتا ��

پروگرام چوں کا و�کسین�شن سکول � عمر � ب

۔ سات��ں جماعت منی ہیومن پیپ�لوما وائرس ف � بوس�ٹ ڈوز لگوا�ف � پ�شکش ملیت �� سکول � دور منی ب�� کو بعض و�کسی�ف
(HPV)  ۔ ف پ�ش � جایت ��  � خالف و�کسنی

ن � تفص�ل  ب�� کو لگ�ن وا� و�کسی�ن

ف  ۔ آپ  SYSVAK کو ن�شنل و�کسین�شن رجس�ٹ   ب�� کو لگ�ف وا� تمام و�کسی�ف پر    www.helsenorge.noمنی درج ک�ا جاتا ��
Vaksinetjenesten   ۔ ف د�کھ سک�ت ہنی  منی اپ�ف ب�� � و�کسین�ش�ف
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http://www.helsenorge.no/

