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معلومات په اړه  رټاو بوس نیواکس 19-یډد کوو  
ونه معمول تعبیر  ېنځی  

 .تېر کړی یډ ما دمخه کوو ېچ که ین شم ځواکس  ې نلرم چ ا یتړزه ا : تعبیر

شوي ندي کیدی    نی واکس ې اندړپه و 19-یډد کوو ې هغه خلک چ ې چ ېموندل ېن څیړ ۍوروست  ې وی : واب ځ

پوه شئ   ې چ ې شئ پرته له د یولرئ، تاسو کول  ادی اخته شي. په  یډ په کوو  بیا ځليوروسته   ېاشت ی م ېدر شي 
 هم  ېان ښن  ښې ن  یڅاحساس کوئ او ه هښ ځان که تاسو  یحت  ئ، ړخپور کیې نورو ته انتقال کړئ او  روس ی و
 . لرئن 

  

 شيترالسه  تی معاف څخه د اخته کیدلو 19-یډ کوو په  ېده چ عيی طب ډیرهدا  :تعبیر 

  ږمو ې چ  باندې هڅ. هغه ويقوي  ومرهڅ ای دږاو  ومرهڅ د اخته کیدلو څخه معافیت 19  - یډکوو په ې چ ویږنه پوه ږمو: وابځ

. که ونه ونکړئنی کسفیصله وکړئ چې خپل واتاسو چېرې  که  ،اخته شئ  ایب  ایب  19 - یډکووپه تاسو  کیدی شي  ې چ  یدا د و،یږپوه

، له  شئ   جدي ناروغ چې ځان مخامخ کوئ له دې خطر سره نو تاسو کوئ انتظار باندې د اخته کیدلو  19 - یډکوو پهتاسو  چېرې 

  ولډشوي  رولټپه ترالسه کولو سره، تاسو په کن   نید واکس بستري شئ. ې او احتماال په روغتون ک  پاتې شئ  غیرحاضر خهڅکار 
 وخت غوره کوئ. د دې ، تاسو ه خبرهمهم ولوټترالسه کوئ او تر  تی معاف

 

 .نلرم ای تړته ا ر ټدي، زه بوس ستي یدوزونه اخ ه ړ دوا ن یما د واکستعبیر: 

 
په  محافظت  ترالسه شوي د څخه دوه دوزونو  وړی له لوم  نی د واکس وز ډ ر ټ بوس نی واکس 19-یډ: د کووواب ځ

 . ي کو مرسته کولو کې هښ
  محافظت  دمهالهږاو ې اندړپرو ولدی ناروغ ډول د جدي  په  خهڅ  19-یډد کوو ته  تاسومرسته کوي ترڅو  دا

 درکړي. 

په ورځو کې   د جشن م ړ، او زه نه غواولري ېز یاغ  هړناوځورونکي په خلکو باندې کیدای شي  رټ بوس ېچ دليیما اور :تعبیر 
 ناروغ شم

 
معتدل  ې ن ځی. يړخطر کم ک یدلوناروغډول د جدي   پهشي او  نیاوس واکس ې ده چ هښدا خورا   ې چ یدا د  وابځساده  :وابځ

د سر درد،   ې ک وزیاغ  ناوړه معمولپه . ئړاحساس وک ي وخت لپاره د ناروغ ډشئ د لن  کیدیدي، او تاسو  معمول  ېزیاغ ناوړه

 .پې اخته کېږينه  وکڅمعتدل وي، او هر دا معموالا  رګشامل دي م ه دردحس ې ب  هڅ وی ې تبه او په الس ک 

  نوواکسینود اخته شي، نو   19–یډکوو په شي  کیدی  کس ی شو  نیواکس یو   ېامکان شتون لري چ  د دې که چېرې :تعبیر
 بېځایه دی.   کول

  په ې چ  ېحال ک ې. پداسيړمرسته وک ېک  ويیمخنپه  ۍسره د ناروغ 19-یډشي د کوو ی کول کول ونون یواکس د :وابځ

،  کیدی شي کلک ناروغ شي خلک ، نوروي  ناروغډول معتدل  په  ېوازیخلک  یر ډیسره باندې د اخته کیدلو  19-یډکوو

  هګنڅ  و تاسپه به   19-یډکوو  ېچنده  موجودهکومه الره  دوید پوه په دې دمخه  خهڅ شي. د وخت  ه ړم کیدی شي یحت ای

 .استینه هم خطر سره مخ   له ډیر  اختالالتو  دیکه تاسو د شد یحت ي، ړوک زهیاغ
 

-یډکوو هګن څ  ېچه ورکوي  روزن په ساتنه کې مرسته کوي او ستاسو بدن ته بدن  د ستاسو نی واکس 19-یډد کوو

ا واقع ې چ ې پرته لد يړ او ورسره مبارزه وک ژنيی پ و 19  ناروغ شي. په کووید اخته او  ا
 

ن  ی ا-واک ځایياو د   دې چې څرنګه وخت ونیسئ د نورو معلوماتو لپاره، پشمول د هړپه ا  نی واکس 19-یډد کوو

    www.sneevaccine.org.ukپاڼې ته ورشئ ب دې وی لپاره ،  حاتو ی توض رونوټ سن 
 
    org.uk.www.sneevaccine ئړوک دنهیل  ئړد نورو معلوماتو لپاره، مهرباني وک هړپه ا نیواکس 19-یډد کوو 

دې شمېرې  خدمت ړاو مالت ېد سفوک مشور است،ی منیښاند هړخپل کور په ا ای ،ېدند لونو،یکه تاسو د خپلو ب

 ووهئ ګزنپه وړیا ډول  08000683131
 .ېبجو پور 5ماښام تر  خهڅبجو  9د سهار له ورځې،  ېتر جمع خهڅ ېد دوشنب
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