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باندی ځان پوه کړئ

واکسین ستاسو بدن ته د ناروغۍ سره د مبارزې ښوونه کوي. 

د کویډ-19 واکسین ستاسو بدن ته ددی الرښوونه کوي ترڅو پر دی پوه شئ چې 

کورونا وایرس څه ډول ښکاري. بیا ستاسو بدن واکسین ماتوي او له مینځه یی 

وړي. که وایروس تاسو وروسته ونیسي، ستاسو بدن کولی شي دا وپیژني او 

سمدالسه پری برید وکړي. تاسو بیا لږ احتمال لرئ چې جدي ناروغ شئ ځکه چې 

ستاسو بدن له مخکې چمتو دی.

تاسو د واکسینونو له امله کویډ-19 نشئ ترالسه کولی. 

واکسین هیڅ ژوندی کورونا وایرس نلري ، نو دا نشي کولی تاسو ته ناروغي درکړي. 

د واکسین کولو وروسته، تاسو ممکن د ستړیا احساس وکړئ، د بازو درد ولرئ، یا د 

یوې یا دوو ورځو لپاره تبه ولرئ. دا عادي خبره ده - دا پدې مانا ده چې ستاسو بدن 

محافظت رامینځته کوي.

واکسینونه د جدي ناروغیو په مخنیوي کې واقعا ښه دي. 

پداسې حال کې چې واکسین ممکن تاسو د ناروغۍ څخه وساتي، دوی کولی شي ستاسو 

ژوند وژغوري. د هر عمر صحي خلک کیدای شي شدید او اوږدمهاله نښې ولري ،که چیری 

تاسو د چاغوالي، شکرې یا لوړ فشار سره ژوند کوئ د لوړ خطر سره مخ کیدلی شئ. ډیری 

خلک چې پدې وروستیو کې د کویډ-91 له امله په روغتون کې بستر شوي دي واکسین شوي 

ندي. او که تاسو دمخه وایروس درلوده، واکسین کولی شي ستاسو په ساتنه کې مرسته 

وکړي که چیرې تاسو بیا ناروغه شئ.

د کویډ-19 واکسینونه د خوندیتوب لپاره په دقت سره ازمایل شوي دي.

د مختلفو عمرونو، نژادونو، توکمونو او ټولنو په زرګونو رضاکارانو له څیړونکو سره مرسته وکړه چې ډاډ 

ترالسه کړي چې واکسین د هرچا لپاره خوندي دي. په ټوله نړۍ کې ملیونونه نور اوس په خوندي ډول 

واکسین ترالسه کوي. کله چې تاسو واکسین کوئ، ډاکټران د نادر، غیر ارادي اغیزو لپاره نږدې ګوري. هیڅ 

داسې شواهد شتون نلري چې واکسین ستاسو د ماشومانو په وړتیا اغیزه کوي. په ټولیز ډول، د کویډ-19 

خطرونه د واکسینونو د خطرونو په پرتله خورا جدي دي.

نرسان دلته د مرستې لپاره دي!
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