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واکسین د زکام   
 څوک باید دا واکسین وکړي او ولې مهم دی  

 د زکام ویروس څنګه خپرېږي؟  

د    ې ک کوڅا څکوچني په ډیر د لعاب   یدو کس توخېږي یا پرنجیږي، یو په دې ویروس اخته شوی کله چې 
 خپروي.  ېک  مهی پراخه سیوه  په روسی وزکام 

هم  سطحو په لمس کولو سره هغو د  لخوا تنفس شي او کیدی شي دا کوچني څاڅکي کیدی شي د نورو خلکو
 وي. پریوتي  کي څاڅدا   ې چ  تهری شي چ ستل ی اخو

 

 آیا زه باید د زکام واکسین وکړم؟  

 .غوره الر ده ولوټ تر ويی مخن د  خه څ  دوی خپرزکام اخته کیدو او  پهدا 

 وګرځي.  المل  یوشي د جدي ناروغ یکوال ېچ  یغوره محافظت دد السرسي وړ  ېاندړپرو روسی و اسې یودا د
د زکام واکسین وکړئ کله چې  نو  خوندي وساتي.او همکاران  نکيپالو، ۍ، کورن ريګتاسو، ستاسو مل نی دا واکس

 .تاسو ته وړاندې کېږي

 شم؟   یترالسه کوال ن یواکس زکام د    هګنڅ زه 
عمر ماشومان،   يګړانځ، د  لري  ېستونزیي ا یروغت يګړانبالغ کسان چط ځ ، عمر لرونکي کسان رډی  خهڅ کلونو ۵۰د 

  تیمعافغیرد  ېچ کسان، هغه کونکيکار  ییا یروغت ېکیل  ړۍکونکي، د لوم  ېپاملرنکورونه،   ېپاملرن ېزن ګد استو
 . دي ړولپاره  نیواکس اړیوزکام د  ،خلکو سره ژوند کوي ندوارهیام ا یلرونکي اشخاصو 

 NHS (www.nhs.uk) -Flu vaccine   
 واخلي.  نیواکس  خهڅشي له درملتون   یندي کوال  ړولپاره  نیواکس اړیو د ې چ وکڅهر

 م؟ی  ندواره یدا خوندي ده که زه ام  ایآ
شي    یدی ورکول ک ول ډ په خوندي  خه څ  له پیل  ۍندوار ی له ام ېک پړاو  په هر ۍ ندواری د ام نی واکسزکام هو، د 

 وساتي.  او دا به تاسو او ستاسو ماشوم خوندي 
او د  کسانوو او   ندوارهی ام د  اوبدلیږي  سره ۍ ندواری امله له اداره کوي لکه زکام انتانات چې وجود څرنګه دا 
 . رويډی و اړتیا جدي پاملرنې ته ور ماشومان  یدو
 

 شي؟   ی دیجدي کپه زکام اخته کیدل  آیا
په پرتله خورا خراب  ساړه د   د زکام درلودل اکثرا   رګ، مید ساړه زکام  چې بدوختونه فکر کوي  ېن ځی خلک  

 شي.  یدی ک
شي   ی لري او کوال یي تلکیفونه ای روغت  ې مود  ې دږد او ې چ ی د هغو کسانو لپاره خراب د  هګ تو يګړان ځدا په  
 .المل شي  ګمر  یاو حت  ۍ جدي ناروغد 

 ولرم؟   ادیپه   د یبا یې زه  ې دي چ  ان یکوم مهم ش 
 او خورا ساري ناروغي ده. زکام د وړاند وینې وړ ندی 

 .يیږک کل ټ کلونو په پرتله خورا خراب ا روی د ت  یدا ژم

  ول ډ او خپل السونه په مکرر  کړئ ښکوئ خپله خوله او پوزه پو  یپرنج  ای  ی وخټ  ې ولرئ کله چ ادی په 
 . ئځن ی و

کول کیدی  ریتوپ ځنی ترم  وښن ۱۹-یډاو کو ساړهد زکام ، 
  ۱۹- یډکولو لپاره د کوو کید چ ئړ ، نو مهرباني وکستونزمن وي
 .ټیسټ وکړئ

https://www.nhs.uk/conditions/vaccinations/flu-influenza-vaccine/?gclid=Cj0KCQjwqp-LBhDQARIsAO0a6aJNKlNVf9BGUAxfqJypNFu1I4TUzV67sDCrcViavXJ7c3hE8ZyYHhsaAgbIEALw_wcB&gclsrc=aw.ds

