
1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 رونا وائرسو ک

(COVID-

 ویکسینیشن (19
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 ؟ ا ہےویکسین حاصل کر سکت COVID-19کون 

NHS    کی پیش کردہCOVID-19ا  ، تمام سکاٹ لینڈ اور ویلز میں، امیگریشن حیثیت سے قطع نظرویکسینز انگلینڈ، 

فی  ( میں کوئی وسائل نہ رکھنے والے افراد شامل ہیں۔  NRPFمیں عوامی فنڈز )  ۔ اسدستیاب ہوں گی   مفتبالغان کو  

سے سب سے زیادہ دو  کر رہا ہے جو کرونا وائرس کے خطرے  ان افراد کو پیش    ویکسین  NHSCOVID-19الحال  

 چار ہیں۔ 

پر اور بڑے ویکسینیشن    کی جانب سے چالئے جانے والے مقامی ویکسینیشن سینٹرز  GPs،  زویکسینز بعض فارمیسی

 پیش کی جا رہی ہیں۔ سینٹرز میں

NHS سے دوچار افراد، زیادہ تر موجودہ صحت کی حالت کی بنیاد پر اور بزرگ سے نوجوان عمر کے   خطرے  طبی

کی سنگین پیچیدگیوں کی بناء پر دوسروں کی نسبت    COVID-19کو  عض افرادبپوں کے افراد کو ویکسین لگائے گا۔  گرو 

 زیادہ خطرہ الحق ہوتا ہے۔

 دی جا رہی ہے: یہ 

 افراد کو سال اور اس سے زائد عمر کے 55 •

سے صحت کے مسائل سے دوچار   سے دوچار افراد )وہ جو طویل عرصےورونا وائرس کے انتہائی خطرےک •

 ہیں( 

، گردوں یا جگر کے امراض، ذیابیطس ، دمہ، دل کے مسائلCOPDموجودہ صحت کے مسائل )جیسے کہ   •

والی پیچیدگیوں رونا وائرس سے ہونے  واور دیگر طویل عرصے سے صحت کے مسائل( کی وجہ سے ک 

 کے انتہائی خطرے سے دوچار افراد

 کیئر ہومز میں رہنے یا کام کرنے والے افراد •

 سماجی نگہداشت کے کارکنان ہیلتھ اور  •

 سیکھنے میں معذوری کے حامل افراد •

 کے لئے اہل ہیں  االؤنس تیمارداروہ افراد جو  •

UK ے۔ ہ  کا لگانےوالئی کے آخر تک تمام بالغان کو پہلی ویکسین خوراک جحکومت کا ارادہ اس 

 ویکسینیشن پر تازہ ترین معلومات پڑھیں  COVID-19بڑے بالغان کے لئے  :انگلینڈ

 ویکسینیشن پر تازہ ترین معلومات پڑھیںCOVID-19بڑے بالغان کے لئے  اسکاٹ لینڈ:  

 پڑھیں ویکسینیشن پر تازہ ترین معلومات  COVID-19بڑے بالغان کے لئے  ویلز: 

 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-guide-for-older-adults
http://www.healthscotland.com/documents/37397.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
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 اگر آپ ابھی اہل نہیں ہیں 

 کی باری ہے۔ ویکسین حاصل کرنے  کب آپ کی   آپ کو مطلع کر دے گا کہ NHSرابطہ کئے جانے کا انتظار کریں۔ 

 ویکسین کی اہلیت اور ویکسین سپالئی کے متعلق تازہ ترین معلومات کے لئے پڑھیں COVID-19انگلینڈ: 

 کیا ویکسین ہر ایک کے لئے موزوں ہے؟ 

آپ کو اسے روٹین میں   غیر محفوظ ہے۔ لیکنویکسین  COVID-19کوئی ثبوت نہیں کہ    aاس بات کگر آپ حاملہ ہیں تو
 درکار ہیں۔  شواہد پیش کئے جانے سے پہلے مزید

اگر آپ حاملہ ہیں تو ویکسینیشن اور امیونائزیشن کی جوائنٹ کمیٹی نے آپ کو ویکسین لگانے پر غور کرنے کی سفارش 

 ا ہے اور: کرتے ہوئے اپنی ہدایات کو اپ ڈیٹ کی

 روناوائرس میں مبتال ہونے کے شدید خطرات سے دوچار ہیں وجہاں آپ کام کرتے ہیں اس کے باعث ک  •

روناوائرس کے باعث سنگین پیچیدگیوں میں مبتال ہونے کا وطبی حالت ایسی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ک  •

 زیادہ خطرہ ہے 

ہے    ضرورت نہیں ہے۔ ویکسین میں کوئی زندہ وائرس موجود نہیںویکسینیشن کے بعد آپ کو حمل سے گریز کرنے کی  

-COVIDس بات کے کوئی شواہد نہیں ہیں کہ  نہیں ہو سکتا ہے۔ ا  COVID-19کو    اور اس سے آپ کو یا آپ کے بچے

 ویکسین بارآوری کی صالحیت کو متاثر کرے گی۔ 19

ویکسین لگوا سکتی ہیں۔ ویکسین لگوانے سے پہلے ہیلتھ کئیر    COVID-19اگر آپ بچے کو دودھ پال رہی ہیں تو آپ  

 تبادلہ خیال کریں گے۔ پر ماہرین سے بات کریں۔ وہ آپ کو درپیش قوائد اور خطرات

 ں۔ ہدایات کو پڑھی COVID-19ہیں یا دودھ پالنے والی ہیں تو تازہ ترین  تی ہو سک   اگر آپ حاملہ ہیں، حاملہانگلینڈ: 

 ہدایات کو پڑھیں۔  COVID-19اگر آپ حاملہ ہیں، حاملہ ہو سکتی ہیں یا دودھ پالنے والی ہیں تو تازہ ترین  اسکاٹ لینڈ: 

 ہدایات کو پڑھیں۔ COVID-19اگر آپ حاملہ ہیں، حاملہ ہو سکتی ہیں یا دودھ پالنے والی ہیں تو تازہ ترین ویلز: 

کسی اجزاء کی وجہ سے کبھی سنگین الرجی ری ایکشن   ن کی گزشتہ خوراک یا ویکسین کےاگر آپ کو اسی ویکسی

 ویکسین نہیں لینی چاہیئے۔  COVID-19)بشمول اینا فائلیکسز( ہوا ہے تو آپ کو  

 شمار سے قطع نظر( کے حامل افراد کو ویکسین دینی چاہیئے۔  CD4انفیکشن )  HIVکمزور مدافعتی نظام اور 

خون جمنے یا خون بہنے کے امراض میں مبتال اشخاص بھی ویکسین لے سکتے ہیں لیکن دوران عالج صحیح وقت پر 

 اتھ مشورہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ دینے کے لئے انہیں اپنے نگہداشت فراہم کنندگان کے س

 

COVID-19 ی جاتی ہے کیسے دویکسین 

ویکسینز آپکے باالئی بازو میں بطور انجکشن دی جاتی ہیں۔ انہیں دو خوراکوں کے طور پر دیا جاتا   COVID-19تمام 

 ہفتوں کے بعد آپ کو دوسری خوراک دی جائے گی۔  12سے  3ہے پہلی خوراک لینے کے  

 

 

و اس کارڈ  جائے گا۔ آپ ک جب آپ اپنی پہلی ویکسین لیتے ہیں تو آپ کو ویکسین تفصیالت کے ساتھ ایک چھوٹا کارڈ دیا 
کو محفوظ رکھنا چاہیئے۔ اگر آپ کو اپنی ویکسین کی دوسری خوراک کسی مختلف ویکسین سینٹر میں لینی پڑتی ہے تو  

 کارڈ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ آپ نے درست قسم کی ویکسین لی ہے۔ 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-why-you-are-being-asked-to-wait
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
http://www.healthscotland.com/documents/37392.aspx
https://sanctuary.gov.wales/covid-19
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COVID-19  ویکسین کیسے حاصل کی جائے 

میں تمام بالغان کے لئے مفت دستیاب    UKویکسینز   COVID-19کی پیش کردہ   NHSامیگریشن حیثیت سے قطع نظر،  

 گی۔  ںہو

نمبر کے    NHSتو ویکسین حاصل کرنا آسان ہے۔ یہ آپ کے    کے پاس رجسٹرڈ ہیں  (GP)جنرل پریکٹیشنر    کا  اگر آپ

ہو جاتے ہیں اور ویکسین لگوانے کی اپائنٹمنٹ  )عمر یا طبی حالت کی بنیاد پر(ہونے کو یقینی بنائے گی اور جب آپ اہل  

کے پاس اندراج ہونے کا مطلب ہے کہ آپ صحت و نگہداشت کی دیگر سروسز تک بھی رسائی    GPبک کروا سکتے ہیں۔

 حاصل کر سکتے ہیں۔

GP   میں، ہر ایک شخص    ویلزاور    اسکاٹ لینڈ،  انگلینڈاکٹر ہوتا ہے۔  ایک خاندانی میڈیکل ڈGP   کے پاس اندراج کروا

 ادی نگہداشت کی سروسز حاصل کر سکتا ہے۔ یسے قطع نظر مفت بن سکتا ہے اور امیگریشن حیثیت

ئے اور ابھی اندراج کروانا  یتالش کرنا چاہ   GPکے پاس اندراج نہیں ہوا ہے، آپ کو مقامی    GPاگر فی الحال آپ کا  

تعمال  ویب سائٹ اس  NHSکی    ویلزیا    اسکاٹ لینڈ،  انگلینڈہیں۔  اگر آپ ابھی ویکسین کے لئے اہل نہیں  چاہےچاہیئے،  

فون کر سکتے ہیں اور یلی کو ٹ  GPتالش کر سکتے ہیں، یا آپ اپنے مقامی    GPدیک  کرتے ہوئے اپنی رہائش کے نز

 بحیثیت مریض اندراج کرانے کے لئے کہہ سکتے ہیں۔ 

GP    سرجریز صرف ان افراد کا اندراج کر سکتی ہیں جو ان کے مقامی عالقے میں رہتے ہیں۔ اگر آپGP   سرجری کی

 تالش کرنے کی ضرورت ہوگی۔  GPے ہیں تو آپ کو اپنی رہائش کے نزدیک ترین ایک اور حدود سے باہر رہت 

GP    ئے کہ آیا آپ آن الئن اندراج لکے پاس اندراج کروانے کے لئے آپ کو ایک فارم پر کرنا ہو گا۔ یہ دیکھنے کے

یت مستقل مریض )نہ کہ عارضی سرجری کی ویب سائٹ چیک کرسکتے ہیں۔ آپ کو بحیث   GPکروا سکتے ہیں آپ  

سرجری سے   GPآپ فارم پر کرنے کے لئے  چاہیئے اگر آپ کو ضرورت ہو تو( اندراج کروانے کے لئے کہنا مریض

 مدد طلب کر سکتے ہیں۔ 

GP  کے پاس انداراج کروانے کے لئے کیا مجھے دستاویزات کی ضروت ہے؟ 

ثبوت یا اندراج کروانے    ، شناختی ثبوت یا امیگریشن حیثیت کاثبوتبعض سرجریز آپ سے دستاویزات جیسا کہ پتے کا  

انہیں آپ کا    ،ہ فراہم نہیں کر سکتےہیں، لیکن اگر آپ ان کو ی  ہہ سکتی نمبر فراہم کرنے کے لئے ک  NHSکے لئے  

 ۔اندراج کرنے سے انکار نہیں کرنا چاہیئے

ئے کہ آپ کے پاس یہ دستاویزات نہیں ہیں لیکن ی اگر آپ یہ دستاویزات انہیں فراہم نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ کو کہنا چاہ

 کے پاس بحیثیت مریض اندراج کروانا چاہیں گے۔  GPیہ کہ آپ پریکٹس حدود کے اندر رہتے ہیں اور 

درج ذیل وسائل آپ کی مدد کر سکتے ہیں اگر آپ آن الئن اندراج کروا رہے ہیں اور آپ  تو  پ کو دشواری پیش آتی ہے،  کے پاس اندراج کروانے میں آ  GPاگر  

 سرجری کو وسائل ای میل کر سکتے ہیں:  GPسے دستاویزات طلب کی جاتی ہیں آپ 

• NHS    نے انگلینڈ میں  انگلینڈGP    بغیر دستاویزات والے افراد کاGP  جب آپ اندراج کروانے جاتے    کے پاس اندراج کے لئے زرد کارڈ تیار کیا ہے۔

س، اپنے مقامی ہیلتھ واچ یا ڈاکٹر آف دی ورلڈ سے زرد کارڈ نکاستقبالیہ پر یہ کارڈ دکھا سکتے ہیں، آپ مقامی خیراتی اداروں، فوڈ بی   GPہیں تو آپ  

 اصل کر سکتے ہیں۔ ح

میں  نے  اسکاٹش حکومت   • لینڈ  نامہ   GPsاسکاٹ  ہدایت  لئے  کوئی    GPکہ  ہے   ا ہے جو بیان کرتاجاری کی  کے  اندراج کروانے کے لئے  پاس  کے 

ا کوئی معقول وجہ نہیں  ت یا پتے کا ثبوت فراہم نہ کر سکنشناخ   تاخیر کے لئے مریض کیسے انکار یا  اندراج    دستاویزات درکار نہیں ہیں مریض کے

 ہے۔ 

 

 

 

 

 

بیان کرتی ہے۔ اگر کوئی مریض شناختی   ور شمالی آئر لینڈ میں ڈاکٹروں کے لئے گائیڈنسانگلینڈ، اسکاٹ لینڈ، ویلز اکی  برطانوی میڈیکل ایسوسی ایشن   •

 نہیں ہے ان کے اندراج کرنے سے انکار کے لئے یہ معقول وجہ نہیں ہے۔ کرنے کے قابل  دستاویزات فراہم 

میں مریضوں   ویلزاور    اسکاٹ لینڈپر کال کرسکتے ہیں  0300311 2233انگلینڈ میں مریض  تو  پریکٹس نے آپ کا اندراج کرنے سے انکار کر دیا ہے،    GPاگر  

ون نمبر( پر ڈاکٹرز آف دی ورلڈ سے بھی رابطہ  )مفت ف  08081647686کے پاس مدد کے لئے مریض   GPئے۔  ی سے رابطہ کرنا چاہکو اپنے مقامی ہیلتھ بورڈ  

 کر سکتے ہیں۔ 

https://www.england.nhs.uk/publication/primary-medical-care-policy-and-guidance-manual-pgm/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/media/1838/bma-refugee-and-asylum-seeker-health-resource-june-19.pdf
https://www.nhs.uk/service-search/find-a-gp
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/nhs-services/doctors/registering-with-a-gp-practice
https://111.wales.nhs.uk/LocalServices/Default.aspx?s=GPSurgeries
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/gp-access-cards/
https://www.sehd.scot.nhs.uk/pca/PCA2018(M)10.pdf
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.bma.org.uk/advice-and-support/ethics/refugees-overseas-visitors-and-vulnerable-migrants/refugee-and-asylum-seeker-patient-health-toolkit/overcoming-barriers-to-refugees-and-asylum-seekers-accessing-care
https://www.scot.nhs.uk/organisations/
https://gov.wales/nhs-wales-health-boards-and-trusts#:~:text=Contents-,Overview,Taf%20Morgannwg%20University%20Health%20Board
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 اگر آپ بے گھر ہیں 

پریکٹس کو واضح کر دینا چاہیئے   GPکے پاس اندراج کروا سکتے ہیں۔ آپ کو    GPاگر آپ کا مقررہ پتہ نہیں ہے، آپ  
راج کروانا پسند کریں  دکہ آپ کا کوئی مقررہ پتہ نہیں ہے لیکن آپ مقامی عالقے مین رہ رہے ہیں اور بحیثیت مریض ان

یا پریکٹس آپ کا پتے کے   ڈے سینٹر کا پتہ ہو سکتا ہے،  ستعمال کر سکتے ہیں، جو کسی دوست یاگے۔ آپ عارضی پتہ ا
 بغیر اندراج کر سکتی ہے۔ 

ٹ کے نتائج کے لئے( تو ان ، ٹیس کو ضرورت پڑے )مثال کے طور پر  GPچاہیئے کہ اگر    کو یقینی بنانابات    آپ کو اس
 ٹیلیفون پر رابطہ کرنے کا ذریعہ موجود ہو۔   کے پاس

 اگر آپ پناہ گزینوں کی رہائشگاہ پر قیام کر رہے ہیں 

کے پاس اندراج کرواتے ہوئے آپ کو  GPاگر آپ پناہ گزین ہیں اور ہوم آفس کی یا ہنگامی رہائشگاہ میں قیام پذیر ہیں، 
ہیں کیونکہ آپ    ات نہیںشگاہ کا پتہ استعمال کرنا چاہیئے اور بتائیں کہ آپ کے پاس پتے کے ثبوت کے دستاویزئاس رہا

آپ کا اندراج کرنے سے انکار    GPسے فراہم کردہ پناہ گزینوں کی رہائشگاہ میں رہتے ہیں۔ اگر کوئی    جانبہوم آفس کی  
 )مفت فون نمبر( پر بات کرنی چاہیئے۔  503 8010 0808کرتا ہے تو آپ کو اپنے رہائش فراہم کنندہ یا مہاجرین کی مدد  

ویکسین لگوانے میں   COVID-19نتقل کر رہا ہے، آپ کو  اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہوم آفس آپ کو نئی رہائشگاہ میں م
تاخیر نہیں کرنی چاہیئے تا وقتیکہ آپ نقل مکانی کر چکے ہوں۔ آپ ویکسین کی دوسری خوراک اپنی نئی رہائشگاہ کے 

 کسین سینٹر سے حاصل کر سکتے ہیں۔نزدیکی وی

پنی دوسری اپائنٹمنٹ آپ کو پہلی ویکسین لگنے کی اپائنٹمنٹ پر دیا جانے واال چھوٹا کارڈ سنبھال کر رکھنا چاہیئے اور ا
میں اسے ساتھ لے کر جائیں تا کہ ویکسینیشن سینٹر اس بات کو یقینی بنا سکیں کہ آپ کو درست قسم کی ویکسین لگی 

 ہے۔ 

 ویکسین لگوانے کی اپائنٹمنٹ بک کروانا 

 انگلینڈ 

اپائنٹمنٹ آن الئن بک کروا سکتے  اگر درج ذیل میں سے کسی ایک کا اطالق ہوتا ہے تو آپ اپنی ویکسین لگوانے کی  
 ہیں: 

 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کو55  •

ویل عرصہ سے صحت کے مسائل کاسامنا سے دوچار ہیں )وہ جنہیں ط  خطرے  انتہائی رونا وائرس کےوکآپ   •

 ہے( 

، گردے یا جگر کے امراض، ذیابیطس اور دیگر  ، دمہ، دل کے مسائلCOPDموجودہ طبی مسائل )جیسا کہ   •

سے   ے باعث پیچیدگیوں کے انتہائی خطرےطویل المدتی صحت کے مسائل( کی وجہ سے کرونا وائرس ک 

 دوچار ہیں۔

 ہیں آپ اہل فرنٹ الئن ہیلتھ کارکن  •

 آپ اہل فرنٹ الئن سماجی ہیلتھ کارکن ہیں  •

 سیکھنے میں معذوری کے حامل افراد •

 کے لئے اہل ہیں  تیماردار االؤنسآپ  •

 

ویکسینز فراہم کرتے ہیں، اپائنٹمنٹ بک کروا سکتے ہیں۔   COVID-19آپ بڑے ویکسینیشن سینٹر یا فارمیسی میں، جو 
 کی جانب سے رابطہ کئے جانے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔   NHSآپ کو  

 ویکسینیشن اپائنٹمنٹ آن الئن بک کروا سکتے ہیں۔COVID-19آپ اپنی 

https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/people-at-higher-risk/whos-at-higher-risk-from-coronavirus/
https://www.gov.uk/carers-allowance
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
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 اسکاٹ لینڈ 

اگر آپ اپائنٹمنٹ میں حاضر ہوتے آپ کو آپ کی اپائنٹمنٹ تفصیالت کے ساتھ دعوتی خط یا فون کال موصول ہو گی۔  
آپ کو تصدیق کرنے کے لئے کہ آپ اپائنٹمنٹ میں حاضر ہو رہے ہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔   توہیں، 

تا کہ   وبارہ شیڈول یا منسوخکروا سکتے ہیںداپنی اپائنٹمنٹ کو  اگر آپ اپنی اپائنٹمنٹ میں حاضر نہیں ہو سکتے تو آپ  
 آپ کی اپائنٹمنٹ کسی اور کو دی جا سکے۔ 

 ویلز

آپ سے ٹیلیفون یا    –براہ راست آپ سے رابطہ کرتا ہے    NHSجب آپ کی ویکسین وصول کرنے کی باری آتی ہے، تو  
 رابطہ کیا جا سکتا ہے۔  خط کے ذریعے

 گی؟ /جب مجھے ویکسین موصول ہو جاتی ہے تو کیا میں ہوم آفس کو رپورٹ کروں گا 

کی کسی ایسی سروس تک رسائی حاصل کرتے ہیں جو امیگریشن حیثیت سے قطع نظر، ہر شخص کے   NHSجب آپ 

  GPس میں  لئے مفت ہے تو آپ کی معلومات کا ہوم آفس امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اشتراک نہیں کیا جائے گا۔ ا

 کروانا، عالج اور ویکسین لگوانے کی سروسز شامل ہیں۔کے ٹیسٹ   19–سروسز، کووڈ 

GP   کے پاس اندراج یاCOVID-19   ویکسین لگوانے کی اپائنٹمنٹ بک کرواتے ہوئے آپ کو آپ کی امیگریشن حیثیت

 ثابت کرنے کے لئے نہیں کہنا چاہیئے۔ 

رونا وائرس کے ٹیسٹ، عالج یا ویکسین سے متعلقہ نہیں ہیں وہ باقاعدہ وجو ک  ہسپتال اور کمیونٹی سروسز  NHSبعض  

سروسز آپ کے متعلق معلومات، جیسا کہ نام، پتہ اور  امیگریشن حیثیت نہ رکھنے والے افراد کے لئے مفت نہیں ہیں۔ یہ 

تاریخ پیدائش کا ہوم آفس کے امیگریشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ اشتراک کر سکتی ہیں۔ اس کا مقصد آپ کی موجودہ امیگریشن  

کا  ت کے متعلق معلومات  راجات کی رپورٹ کرنا ہے۔ آپ کی صح حیثیت کی تصدیق کرنا ہے اور یا عدم ادا شدہ ہیلتھ اخ

 اشتراک نہیں کیا جائے گا۔ 

روسز کو پولیس، عدالت اور حکومتی ڈیپارٹمنٹس  س  NHSایسے حاالت میں جہاں افراد یا عوام کے تحفظ کے خدشات ہوں،  

 کے ساتھ مریض کی معلومات کا اشتراک کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

 

 ویکسینز کتنی محفوظ ہیں؟  19–کووڈ  

UK    میں استعمال کے لئے منظور شدہ ویکسینز( خود مختار میڈیسن اور ہیلتھ کیئر پراڈکٹس ریگولیٹری ایجنسیMHRA  )
 کے طے کردہ حفاظت، کوالٹی اور اثرپذیری کے سخت ترین معیارات پر پوری اتری ہیں۔ 

کسی بھی منظور شدہ کرونا وائرس ویکسین کو کلینکل آزمائشوں اور حفاظتی جانچوں سے الزمی گزرنا ہوتا ہے جیسا  

 تحفظ کے بین االقوامی معیارات پر عمل کرتی ہے۔   MHRAکہ دیگر الئسنس یافتہ ادویات گزرتی ہیں۔ 

کی جا چکی ہیں۔ انہیں مردوں اور عورتوں دونوں پر،    افراد پر ٹیسٹ  50,000تا    15,000دنیا بھر میں تمام ویکسینز  

یہ دیکھنے   یا گیا ہے۔کسال کے درمیان والی عمر کے افراد پر ٹیسٹ    84-18مختلف عالقائی پس منظر رکھنے والے اور  

ئرس کی حامل  دوسروں تک وائرس پھیالنے کےلئے کتنے وایا    وہ کتنی مؤثر ہیں   کے لئے کہ انفیکشن کے تدارک میں

 ۔ ویکسین کے افتتاح کے دوران مطالعات جاری رہیں گے ہیں، اور بچوں تک ان کے استعمال کو بڑھانے کے لئے

اور سنگین مضر اثرات، جیسے کہ الرجی ری ایکشنز،    ویکسین دی جا چکی ہےCOVID-19ابھی تک، الکھوں افراد کو  

 کی رپورٹیں بہت نایاب ہیں۔ کوئی طویل المیعاد پیچیدگی رپورٹ نہیں کی گئی ہے۔

UK  :میں منظور شدہ ویکسینز کے بارے میں مزید جاننے کے لئے، مالحظہ کریں 

• MHRA 19سے منظور شدہ-GOV.UK: Pfizer/BioNTech vaccine for COVID میں(  انگریزی )صرف 

• MHRA 19سے منظور شدہ-GOV.UK: Oxford/AstraZeneca vaccine for COVIDمیں( )صرف انگزیری 

https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://www.doctorsoftheworld.org.uk/infographics-migrants-right-to-healthcare/
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca
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• MHRA  19سے منظور شدہ-GOV.UK: Moderna vaccine for COVIDمیں(  )صرف انگریزی 

 

COVID-19 ویکسین کتنی مؤثر ہے؟ 

رونا وائرس سے اچھا تضفظ فراہم کرنا چاہیئے۔ لیکن  وویکسینز کی پہلی خوراک کو آپ کو ک   COVID-19کسی بھی  
طویل دیرپا حفاظت کے لئے آپ کو ویکسین کی دو خوراکیں لینے کی ضرورت ہے۔ ویکسین لگوانے کے بعد بھی اس  

 طلب ہے کہ یہ اہم ہے:  بات کا امکان ہے کہ آپ کرونا وائرس میں مبتال ہو جائیں یا اسے پھیالئیں۔ اس کا م 

 پر عمل کرنا جاری رکھیں  سماجی فاصلے کی رہنما ہدایت •

کو ڈھانپنے کے لئے    ناک اور منہ  دور رہنا مشکل ہوتا ہے وہاں اپنی   ایسے مقامات پر جہاں دوسرے لوگوں سے •

 کچھ پہنیں، اگر آپ کر سکتے ہیں  

 

COVID-19 ویکسین کے مضر اثرات 

COVID-19  جیسا کہدن سے زیادہ نہیں رہنے چاہیئیں 3-2ویکسینز کے زیادہ تر اثرات ہلکے ہیں اور ، : 

 خارش ے وہاں پر بازو میں ہ  اندر گئی جہاں سوئی  •

 تھکاوٹ محسوس کرنا  •

 سر درد •

 کرنا درد محسوس   •

 متلی یا قے  •

 بخار حرارت یا   •

 ردکش دوا، جیسا کہ پیراسیٹامول، لے سکتے ہیں۔داگر آپ کو ضرورت پڑے تو، آپ 

کھانسی رونا وائرس یا کوئی اور انفیکشن ہے۔ووں سے زیادہ رہتا ہے تو آپ کو ک گھنٹ  48اگر آپ کو تیز بخار ہے جو  
اور سونگھنے یا ذائقے کی حس کا ختم ہو جانا ویکسین کے مضر اثرات نہیں ہیں، پس اگر آپ میں یہ عالمات پائی جاتی 

 رونا وائرس ٹیسٹ کا انتظام کرنا چاہیئے۔وکر ک  آن الئن جاہیں آپ کو 

بجے سے شام    8گھنٹے سے زیادہ رہتی ہیں یا آپ پریشان ہیں، تو صبح    48اگر آپ کی عالمات شدید ہو جاتی ہیں،  
کال  )کال کرنے کے لئے یہ نمبر مفت ہے( پر   111کو کال کریں یا دیگر اوقات میں   GPکے درمیان اپنے  بجے  6.30

 زبان میں مترجم لے سکتے ہیں۔ میں جواب دے کر اپنی ”yes“ کریں۔ تمام سواالت کا متواتر

 ری ایکشنز  الرجک

یئر عملے کو بتائیں۔ آپ کو  اگر آپ کو کبھی سنگین الرجی ری ایکشن ہوا ہے تو ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے ہیلتھ ک 
 اینافائلیکسز( ہوا ہو: اگر آپ کو کبھی سنگین الرجی ری ایکشن )بشمول  ویکسین نہیں لگوانی چاہیئے    COVID-19ہرگز  

 اسی ویکسین کی سابقہ خوراک کی وجہ سے  •

 ویکسین کے کسی اجزاء کی وجہ سے  •

ری ایکشنز بہت کم ہیں۔ اگر آپ کو ویکسین کا کوئی ری ایکشن ہوتا ہے، یہ عموماً منٹوں میں ہوتا ہے۔    کسنگین الرج
اور ان کا فوری عالج کرنے کی تربیت دی  ویکسینیشن سینٹر پرعملے اور رضاکاروں کو الرجی ری ایکشن سے نمٹنے

 جاتی ہے۔ 

 استعمال کرتے ہوئے آپ کسی متوقع مضر اثرات کی رپورٹ کر سکتے ہیں۔  روناوائرس زرد کارڈ حفاظتی اسکیمزوک

 

COVID-19 ویکسین کے اجزاء 

https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-moderna
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/social-distancing/what-you-need-to-do/
https://www.gov.uk/get-coronavirus-test
https://coronavirus-yellowcard.mhra.gov.uk/
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 ویکسینز میں کوئی جانوروں کی مصنوعات یا انڈہ شامل نہیں ہے۔  COVID-19منظور شدہ  

کونسل  برطانوی   میڈیکل  ہے۔اسالمی  لگوائی جا سکتی  کہ ویکسین  کہا ہے کہ    سفارش کرتی ہے  کیتھولک چرچ نے 
19-COVID ویکسینز کا استعمال اخالقی طور پر قابل قبول ہے۔ 

 

 مزید معلومات 

Doctors of the World : ،91ورا کلینک-COVID   کی ترجمہ شدہ معلومات 

British Red Cross:19-COVID ویکسینز: آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے 

NHS England:روناوک ( 19وائرس-COVID ویکسین) 

ormNHS Inf :روناوک ( 19وائرس-COVID ویکسین) 

Public Health Wales :روناوک  ( 19وائرس-COVID ویکسین) 

link:%20https://britishima.org/operation-vaccination/hub/statements/#VAX
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201221_nota-vaccini-anticovid_en.html
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https://www.doctorsoftheworld.org.uk/coronavirus-information/
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https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
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https://www.redcross.org.uk/get-help/coronavirus/coronavirus-vaccine
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/
https://www.nhsinform.scot/healthy-living/immunisation/vaccines/coronavirus-covid-19-vaccine
https://www.nhsinform.scot/covid-19-vaccine/invitations-and-appointments/rearrange-or-opt-out-of-your-coronavirus-vaccination-appointment
https://phw.nhs.wales/topics/immunisation-and-vaccines/covid-19-vaccination-information/

