
زه کلھ واکسین کٻږم؟

2021

دا مھال وٻش کیدای شی بدل شي. د ډٻر تازه مھال وٻش لپاره 
www.info-coronavirus.be تھ مراجعھ وکړئ. 

پھ جنورۍ کې:
د پاملرنې د مرکزونو اوسٻدونکي او کارکوونکي

ران، نرسان،...) چې پھ  د پاملرنې کارکوونکي (ډاک
روغتونونو کې کار کوي.

پھ فبرورۍ کې:
ران،  د لومړني پاملرنې کارکوونکي (کورني ډاک

داروجوړونکي،...)
د ډلھ ایزو پاملرنې اسانتیاوې (د معلولینو پاملرنھ،...) 

او د روغتون نور کارکونکي

مارچ:
۶۵ کالھ یا زاړه

ا لھ کبلھ ډٻر اغٻزمن دي ھغھ کسان چې د روغتی

اپریل:
ھغھ کسان چې یو اړین مسلک لري

خھ وروستھ: د جون 
خھ یې عمر زیات وي ھر ھغھ کس چې د ۱۸ کالو 
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ھ پوھیږئ چې کلھ تاسو واکسین ترالسھ کوئ؟ ن تاسو 

نالیک لھ الرې بلنھ  تاسې تھ د لیک، اس ام اس او/یا بری
درکول کٻږي. الزمھ نھ ده چې تاسو پخپلھ د بلنې لپاره اقدام 

وکړئ.

ل ډول یا د تلیفون لھ الرې راجستر  ان پھ ډیجی تاسو خپل 
کړئ.

ھ  ارونو کې تاسو کوالی شئ د خپل واکسین نی ینو  پھ 
و وړاندیز کوي.  ارونھ تاسو تھ د دوه نٻ اکئ. نور  پخپلھ و

ا تاسو کوالی یو  ھ ونھ شئ کوالی، بی کھ چٻرې تاسو پھ ھغھ نٻ
بل وخت انتخاب کړئ. 

ان واکسین وکړم؟ زه چیرتھ کوالی شم 

د واکسین پھ مرکز کې.

مره دی؟  ت  د واکسین ل

واکسین وړیا دی.

Pashto

ان واکسین خپل 
کړئ
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اضافي معلومات؟
/www.info-coronavirus.be
www.laatjevaccineren.be

www.covid.aviq.be/fr/vaccination
/www.coronavirus.brussels/vaccination-menu



ھ اغٻزه لري؟ واکسین 

ي باډي جوړوي.  د واکسین لھ املھ ستاسو بدن ان
دا مواد د ویروس پھ وړاندې د مبارزې پھ مھال مرستھ کوي. 

ي  ا ان کھ چٻرې تاسو وروستھ د ویروس سره پھ تماس کې شئ، بی
باډي ستاسو ساتنھ کوي.

ھ دی؟ ولې واکسین 

د کرونا ویرس ستاسو لپاره او د ډٻرو نورو کسانو لپاره  ستاسو پھ 
شاوخوا کې یو خطر دی: 

۶۵ کالن او زاړه
ونو ناروغ لري  ھغھ کسان چې د سږو، زړه یا د وینې د ر
ھغھ کسان چې د شکرې ناروغي یا د وینې لوړ فشار لري

وانانو لپاره ھم کیدای شي چې دا ویروس خطرناکھ وي. ر د روغو  م

خھ زیات کسان واکسین شي  کھ چیرې پھ بلجیم کې لھ ۷۰٪ 
ک سره خپور نھ شي. دا حالت د ډلھ ایٻز  ا بھ ویروس پھ چ بی

مصؤنیت پھ نامھ یادٻږي.

ي. ر ستاسو ژوند بھ ډٻر ژر بٻرتھ عادي حالت تھ را و

واکسین بھ ستاسو بدن د ویروس پھ وړاندې قوي کړي.

ھ کوالی شم واکسین ترالسھ کړم؟ ن زه 

بیالبیل ډول واکسینونھ شتون لري. 
ل پھ مټ کې تزریق کٻږي.  وروستھ  یو ډول واکسین یوازې یو 

ې انتظار وباسئ.   خھ تاسو باید لږ تر لږه ۱۴ ور لھ دې تزریق 
لھ ھغې وروستھ بھ دا واکسین تر ھغھ اندازې پورې چې امکان 

لري تاسو د کورونا ویرس پھ وړاندې محافظت کړي. 
ل تزریق کٻږي او وروستھ  بل واکسین داسې دی چې لومړی یو 
ل لپاره تزریق کٻږي. وروستھ لھ ھغې  خھ د دویم  و ھفتو  لھ 
ل لپاره واکسین تاسو تھ تزریق شو، تاسو باید  خھ چې د دویم 

ھ تاسو  ھ تو و واکسین پھ  ې انتظار وباسئ تر لږ تر لږه ۱۴ ور
محافظت کړي.

و چې پھ کافی اندازه  قوانینو تھ درناوی وکړئ تر 
ن وساتئ، د خولې  کسان واکسین شي. 1.5 متره وا

ئ. ماسک وکاروئ او اکثراً خپل السونھ پرٻمن

آیا واکسین پھ خپلھ امن دی؟

د واکسینونو د جوړولو پھ برخې کې ډیر مھارت شتون لري. د نړۍ 
پھ کچھ ساینسپوھان او د درمل جوړولو کارپوھانو وتوانٻدی شول 

چې پھ لنډ وخت کې واکسین جوړ کړي. د دې کار لپاره ډٻر ژر 
کھ چې ډٻر اړین وه.   پھ کافي اندازه پیسې او وخت وموندل شو 

اوس ډٻر زیات کسان واکسین شوي ھم دي. 

ھ  دا واکسین لومړی د رسمي علمي ارگانونو لخوا پھ جدي تو
کنترول شوی دی. دا امن دی.

ان واکسین کړم؟  کلھ زه نشم کوالی چې 

اصالً ھر بالغھ کس کوالی شي واکسین تر السھ کړي.
حتٰی کھ چیرې تاسو خپل ماشوم تھ شٻدې ھم ورکوئ یا امیندواره 

یاستئ، تاسو اجازه لرئ چې واکسین الستھ راوړئ.  آیا تاسو پھ دې اړه 
ا مخکې لھ مخکې د  تنھ ولرئ، بی تنھ لرئ؟ کھ چٻرې پو کومھ پو

تنھ وکړئ.  خھ پو ر  خپل کورني ډاک

و استثناوې شتون لري: دلتھ یو 

اپھ د الرجي ډٻر  خھ یو نا آیا پخوا تاسو کلھ وروستھ لھ واکسین 
خھ وروستھ  ودلی؟ یا آیا تاسو د درملو د خوړلو  ون  جدي خبر

ا مخکې لھ مخکې  ا درلودلې ده؟  بی عاجلھ روغتیایی مرستو تھ اړتی
ر سره اړیکې ونیسئ.  د خپل کورني ډاک

خھ لوړه تبھ). ھغھ  تاسو د عفونت عالیم لرئ (لکھ د 38 درجې 
ھ روغ  مھال د واکسین لپاره وخت جوړ کړئ کلھ چې پھ بشپړه تو

شوي ووسئ. 

تاسو د کرونا آزموینھ تر سره کړې ده چې پایلې مثبت وې او 
و کې ناروغ شوي  خھ تاسو پھ راتلونکي ۱۴ ور وروستھ لھ ھغې 

نھ یاستئ.  تاسو کوالی شئ چې (د واکسین لپاره) وخت 
اکئ. و

تاسو د کرونا آزموینھ تر سره کړې ده چې پایلې مثبت وې او  
خھ  ې وروستھ لھ ھغھ  تاسو اوس ناروغ یاستئ.  تاسو 14 ور

چې روغ شوې، کوالی شئ واکسین ترالسھ کړئ.

خھ پھ تکلیف کٻږم؟ آیا زه وروستھ لھ واکسین 

کیدای شي چې تاسو
خھ پھ خپل مټ کې پھ  ھ سور والي، درد او پړسوب  د یو 

تکلیف شئ. 
ا ولرئ ستومانتی
سر درد ولرئ

تي درجھ مو لږ لوړه وي ان د تودو د 

نې وړ نھ ده. تاسو کوالی شئ د دې لپاره  دا عادي خبره ده او د اندٻ
ا پھ صورت  ھ، د اړتی امول وخورئ. د یو بالغھ کس پھ تو پاراسی

رامھ)  رامھ تر 1000 ملی  ول (500 ملی  خھ تر 2  کې، لھ 1 
پھ ھر 4 تر 6 ساعتونو پورې وخورئ. تاسو اجازه لرئ چې پھ ورځ 

رامھ وخورئ. کھ چٻرې ستاسو تکلیفونھ ادامھ  کې حد اکثر 3 
ر سره اړیکې ونیسئ. ا د خپل کورن ډاک ولري،  بی


