 COVID-19ویکسین کے بارے میں آپ کو کیا جاننے کی ضرورت ہے
 COVID-19ویکسین کیا ہے؟
• COVID-19ویکسین آپ کو اس وائرس سے بیمار ہونے سے بچاتی ہے
جس کی وجہ سے  COVID-19ہوتا ہ ے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ
 COVID-19شدید بیماری یا موت کا سبب بن سکتا ہ ے۔
•ویکسین میں زندہ وائرس نہیں ہوتا ہ ے۔ آپ کو ویکسین سے  COVID-19نہیں
ہو سکتا ہ ے۔

 COVID-19ویکسین لینا آپ کی حفاظت کر سکتا ہے اور
کمیونٹی کو اس وباء سے چھٹکارا دالتا ہے۔
ویکسین کیسے کام کرتی ہے؟
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ویکسین نگہداشت صحت کے
پیشہ ور شخص کے ذریعہ آپ
کے بازو کے پٹھوں میں لگائی
جاتی ہے جو ویکسین کے نظم
و نسق میں تربیت یافتہ ہوتا ہ ے۔

ویکسین آپ کے مدافعتی نظام کو
متحرک ک رتی ہے تاکہ اینٹی باڈیز
پیدا کر سکے جو COVID-19
وائرس سے لڑ سکتے ہیں۔

اگر مستقبل میں آپ کے
جسم میں  COVID-19کا
وائرس ظاہر ہوتا ہے تو ،آپ
کا مدافعتی نظام آپ کے
بیمار ہونے کی مشکالت کو
کم ک رنے یا وائرس کے اث رات
کو کم ک رنے کے لیے وائرس
سے لڑنے کے لئے تیار ہوگا۔

اینٹی باڈی کی
تیاری

کینیڈا میں  COVID-19ویکسین کو منظوری کیسے دی گئی؟
•ہیلتھ کینیڈا ( )Health Canadaنے اب تک کینیڈا میں استعمال کے لئے  COVID-19کی چار ویکسینوں کو منظوری
دی ہے Pfizer-BioNTech ،ویکسین Moderna ،ویکسین AstraZeneca ،ویکسین اور  Janssenویکسین۔
•کلینیکل ٹ رائلز نے ہ زاروں اف راد پر حفاظت اور تاثیر کے لئے ویکسین کا تجربہ کیا۔
• Pfizer-BioNTechاور  Moderna COVID-19ویکسینوں میں استعمال ہونے والی  mRNAویکسین ٹیکنالوجی کوئی
نئی چیز نہیں ہے اور کئی سالوں سے تحقیقی آزمائشوں میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہ ے۔
• AstraZenecaاور  Janssen COVID-19ویکسینوں میں استعمال ہونے والی وائرل ویکٹر ٹیکنالوجی دس سالوں سے
ویکسین کی نشوونما میں استعمال ہو رہی ہ ے۔
• COVID-19ویکسینوں کی جلدی منظوری دی گئی تھی کیونکہ:

فنڈز میں اضافہ

سائنس دانوں ،حکومتوں
اور صنعت کے مابین بین
االقوامی تعاون

سائنس اور ٹکنالوجی
میں پیشرفتیں

ہیلتھ کینیڈا نے  COVID-19ویکسین کی منظوری دے دی ہے
کیونکہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ وہ محفوظ ،موثر اور اچھے
معیار کی ہیں۔
ویکسین لینے کے بعد کون سے عام سائیڈ
افیکٹس کی توقع کی جا سکتی ہے؟
آپ کے  COVID-19ویکسین لینے کے بعد کچھ ہلکے
سائیڈ افیکٹس عام طور پر ہو جاتے ہیں ،جیسے
انجیکشن کی جگہ پر درد ،پٹھوں میں درد یا سر درد۔
یہ سائیڈ افیکٹس دوسری خوراک کے بعد زیادہ عام ہیں
اور یہ معمول کی عالمت ہیں کہ آپ کے جسم میں
حفاظت کا عمل شروع ہو گیا ہ ے۔ ویکسین لینے کے
بعد سنگین سائیڈ افیکٹس شاذ و نادر ہی ہوتے ہیں۔

 COVID-19ویکسینز مؤثر ہیں
کینیڈا میں استعمال کے
لئے منظور شدہ تمام
 COVID-19ویکسینز
 COVID-19کی سنگین
بیماری ،اسپتال میں بھ رتی
ہونے اور موت سے بچنے
میں مؤثر ہیں۔

اگر آپ کو صحت سے متعلق کسی بھی بنیادی حالت یا جو دوائیں آپ لے رہے ہیں
اس کی وجہ سے ویکسین لینے کے بارے میں تشویش الحق ہے توCOVID-19 ،
ویکسین لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔
 COVID-19کے بارے میں مزید معلومات کے لیےhalton.ca/COVIDvaccines ،
مالحظہ کریں یا  311پر کال کریں۔
سینٹ مائیکل یونٹی ہیلتھ ٹورنٹو سے اجازت سے ماخوذ
یہ معلومات  8مارچ 2021 ،تک حالیہ ہے۔

