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Covid-19 ویکسین کے بارے میں معلومات 

Covid-19 ویکسین کے بارے میں آپ کو جو کچھ جاننے کی ضرورت ہے وہ یہاں ہے 

 Covid-19 کرتا ہے۔یہ آپ کو کورونا وائرس سے بہترین تحفظ فراہم  ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ 

 ویکسینز کی مکمل طور پر جانچ کر لی گئی ہے اور طبی ماہرین نے انہیں منظوری دے دی ہے۔ 

  الکھوں لوگوں کوCovid-19  ویکسین دی گئی ہے اور اس کے سنگین ضمنی اثرات جیسے الرجک رد عمل بہت کم سامنے

  آئے ہیں۔

 NHS  ان لوگوں کو ویکسین دینے کو ترجیح دے رہا ہے جنہیںCovid-19 جس  سے شدید بیمار ہونے کا خطرہ الحق ہے۔

 ترتیب سے لوگوں کو ویکسین دی جا رہی ہے وہ طبی ماہرین کے آزاد مشوروں پر مبنی ہے۔

  جب ویکسین لگانے کی آپ کی باری آئے گی توNHS آپ سے رابطہ کرے گا۔ 

  عد آپ کو دوسری خوراک دی جائے گی۔ہفتوں کے ب 12سے  3پہلی خوراک لینے کے  خوراک دی جاتی ہے۔ 2ویکسین کی 

  ویکسین کی پہلی خوراک آپ کو کورونا وائرس سے اچھا تحفظ فراہم کرے گی، لیکن آپ کو دوسری خوراک لینے کی

 ضرورت ہے تاکہ مکمل تحفظ فراہم ہو سکے جو کہ زیادہ دیرپا ہے۔

 جب تک حکومت  نے کا معولی امکان موجود ہے۔اگر آپ نے ویکسین لے لی ہے پھر بھی آپ کو کورونا وائرس ہونے یا پھیال

 کی طرف سے بصورت دیگر کا اعالن نہ کر دیا جائے آپ سماجی دوری کے رہنما اصول پر عمل کرنا جاری رکھیں۔

 Covid-19 ویکسین میں کسی جانور کی مصنوعات یا انڈا نہیں ہوتا ہے۔ 

 وتا ہے۔اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ویکسین سے کورونا وائرس پیدا ہ 

 NHS  کبھی بھی آپ سے بینکیا مالی معلومات طلب نہیں کرے گا یا آپ سےNHS  کے مفتCovid-19  ویکسینیشن پروگرام

 کے ایک حصہ کے طور پر اپنی شناخت ثابت کرنے کے لئے نہیں کہے گا۔

 کریںپر فون  868009 01454اگر آپ کو یہ معلومات مختلف فارمیٹیا زبان میں چاہیے تو، براہ کرم 

  ،پر کال کرینیا  119یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا آپ ابھی اہل ہینیا نہیں اور ویکسین بک کرنے کے لیےnhs.uk/covid-

vaccination پر جائیں 

  :ویکسین کے بارے میں مزید معلوماتwww.southglos.gov.uk/vaccination 

 آپ کسی دوسری زبان یا فارمیٹ میں  اگرCovid-19  ویکسینیشن کی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو براہ کرم اس نمبر پر

 868009 01454 کال کریں:
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