
 COVID-19 ویکسین
کون لگوا سکتا ہے؟

COVID-19 ویکسین 5 سال اور زائد عمر کے ہر فرد کے لیے تجویز کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو ان میں سے کسی کیفیت 
کا سامنا ہے تو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں: 

  ذیابیطس

  دمہ

  سرطان / کینسر

  دل کا عارضہ 

HIV  

  گردے کی بیماری

بنیادی صحت کے عارضوں میں مبتال افراد کے لیے ویکسین لگوانا اور بھی اہم ہے کیونکہ ان میں سے بہت سے افراد کے 

COVID-19 سے شدید بیمار ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

آپ کے COVID-19 ویکسین نہ لگوا پانے کی واحد وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کو ویکسین میں موجود اجزاء میں 

سے کسی سے الرجی ہو یا COVID-19 ویکسین کی گزشتہ خوراک یا کسی اور ویکسین یا ٹیکے کے ذریعے دی جانے والی 

دوا سے شدید الرجک رد عمل ہوا ہو۔ اگر آپ کو الرجی ہے یا پہلے الرجی ہوئی تھی تو تب بھی آپ ویکیسن لگوا سکتے 

ہیں، لیکن ایسا کرنے سے پہلے آپ کو اپنے نگہداشِت صحت فراہم کنندہ سے بات کر لینی چاہیے۔   

COVID-19 کی ویکسینوں میں پریزرویٹیّوز، لیٹکس، انڈے، پارہ، جنینی ٹشو 
یا انسانی خُلیے، جیلیٹن یا جانوروں کی دیگر مصنوعات، اینٹی بائیوٹکس، یا 

مائیکرو چپس موجود نہیں ہیں۔ اگر ویکسین لگوانے کے حوالے سے آپ کے ذہن 

میں کوئی سواالت ہیں تو اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ سے بات کریں۔

 COVID-19 ویکسینیں مفت، محفوظ اور مؤثر ہیں۔ 
آج ہی ویکسین لگوائیں!

مزید معلومات کے لیے nyc.gov/covidvaccine مالحظہ کریں.

 جگر کی بیماری

 خوراک کی الرجیاں

  موسمی الرجیاں جیسے 

پولن الرجی

  منہ کے راستے استعمال کی 

جانے والی ادویات سے الرجیاں

  ماضی میں خون کے لوتھڑے بننے 

کا سامنا ہوا ہے

  COVID-19 انفیکشن پہلے ہی ہو چکی ہے

  صحت کے دیگر مسائل

  حمل سے ہونے کا ارادہ ہے، یا حمل سے 

ہیں یا چھاتی سے دودھ پال رہے ہیں

صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے NYC محکمہ صحت سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔ 11.15.21

Urdu

https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccines-ur.page

