
 

 واکسينونه
 او زکام واکسینونو په اړه معلومات 19 -د کووېډ  

 واکسين څنګه کار کوي؟  19 -د کووېډ 

ناروغي المل کېږي، د یوې کوچنۍ برخې په وړاندې  ۱۹-کووېډهغه ویروس چې د ،  SARS-CoV-2واکسینونه د  19-کووېډډیری 

معافیت سیسټم یې پیژني او کولی شي که چیرې واکسین شوی کس وروسته په ویروس اخته شي، د  د معافیت غبرګون رامینځته کوي.
 ناروغي څخه دوئ وساتي.  ۱۹- په ویروس برید وکړي، او هغه کس معافیت سیسټم ته دا وړتیا ورکوي چې د کووېډ

 

 واکسين څومره ژر رامينځته شو 19 -زه الهم په دې اړه انديښمن يم چې د کوويډ 
دو له امله ګړندي وو، چې د واکسینونو خوندیتوب او اغیزمنتوب اندازه کول یې اسانه  ېداوطلبانو او د ویروس پراخ خپرړونکو، ېګامونه د زرګونو څ 

 کړل. 
 

واکسینونه تطبیق شوي. د معلوماتو تعقیب ښیي چې واکسینونه د مړینې، روغتونونو او د   19 -لیارد څخه ډیر د کوویډ یم 6.5په ټوله نړۍ کې د  

 . يټیټو را سرایت کچه 

 

 واکسين ترالسه کولی شم؟  19 -ايا زه الهم د کوويډ 

  /https://sneevaccine.org.uk، هرڅوک کولی شي لومړی، دویم یا بوسټر واکسین ترالسه کړي هو

  clinics/-in-walk-of-https://sneevaccine.org.uk/locationد نېغ تګ کلینیکونه شتون لري، نیټې او ځایونه دلته وګورئ: 

 شمیره د ناروغانو مرستندوی ټلیفون ته زنګ ووهئ.  03442573961یا که تاسو د وخت اخیستلو لپاره مرستې ته اړتیا لرئ په 

 کړم؟زه څنګه کولی شم د زکام واکسين ترالسه 
وضعیت سره مخ دي، د ځانګړو عمرونو ماشومان، هغه خلک چې د   روغتیایيکلونو څخه یې عمر اوچت وي او ځانګړي  50هغه خلک چې د 

نکي، هغه کسان چې د کم معافیت لرونکي اشخاصو سره ژوند کوي یا  وکارکو روغتیایياستوګنځي کې تر پاملرنې الندې دي، پالونکي، د لومړۍ لیکې 
   یا درملتون له الرې د وړیا زکام واکسین مستحق دي. GPرې ښځې، د امیندوا

 هر هغه څوک چې د وړیا واکسین لپاره مستحق نه وي کولی شي له درملتون څخه واکسین واخلي.

 

 اخته کېدل جدي کيدی شي؟ايا په زکام 
   انفلوینزا )زکام( او عام زکام دواړه ساري تنفسي ناروغۍ دي، خو د بیالبېلو ویروسونو له امله رامنځته کیږي.

 
 زکام د عادي والګي په پرتله خورا بد دی او کولی شي د جدي ناروغۍ یا حتی مرګ المل شي. 

 کوم مهم شيان دي چې زه بايد په ياد ولرم؟

   دی شي.ېناڅاپي او خورا ساري ک 19 -زکام او کوویډ 

  اټکل کیږي چې سږنی ژمی به د تیرو کلونو په پرتله د زکام لپاره ال ډېر بد وي.
 السونه په مکرر ډول ومینځئ.په یاد ولرئ کله چې تاسو ټوخی یا پرنجی کوئ، خپله خوله او پوزه پټه کړئ او خپل  

 

په دې اړه چې واکسین څنګه کار کوي، دلته د نړیوال روغتیا سازمان په ویب پاڼه کې معلومات 
 )who.int( واکسین څنګه کار کوي؟ شتون لري:
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Pashto 

https://sneevaccine.org.uk/
https://sneevaccine.org.uk/location-of-walk-in-clinics/
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMR8y6-5E6V8HmbCqthrj3MFNJCY1WYPKY2KYPYCQY1WYPQY2KYPYCQU5Y
https://www.who.int/news-room/feature-stories/detail/how-do-vaccines-work?adgroupsurvey=%7badgroupsurvey%7d&gclid=Cj0KCQjw39uYBhCLARIsAD_SzMR8y6-5E6V8HmbCqthrj3MFNJCY1WYPKY2KYPYCQY1WYPQY2KYPYCQU5Y

