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کووڈ-19 کا ٹیکہ
مجھے ٹیکہ کیوں لگوانا چاہیے؟

ٹیکہ کووڈ-19 کے ساتھ بیمار پڑنے سے آپ کا تحفط کرے گا۔ کچھ لوگ کووڈ19- سے 
کافی بیمار پڑ سکتے ہیں، جس کے لیے ہسپتال میں نگہداشت درکار ہو سکتی ہے۔

ٹیکہ کس طرح کام کرتا ہے؟
ٹیکہ آپ کے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے کو کہتا ہے۔ اگر آپ کووڈ-19 کی زد میں آ جاتے ہیں تو یہ اینٹی 

باڈیز بیمار پڑنے سے ہمارا تحفظ کریں گے۔ ٹیکے میں کوئی وائرس نہیں ہے، لہذا ٹیکہ لگوانے سے آپ 
کو کووڈ-19 نہیں ہو سکتا۔

کیا ٹیکہ محفوظ ہے؟
ہاں۔ تحفظ کے مدنظر ٹیکے کی جانچ کی گئی ہے اور ہیلتھ کینیڈا نے کینیڈا میں استعمال کے لیے اسے 
منظوری دی ہے۔ یہ ٹیکہ دمہ، بیش فشار خون، دل کے مرض اور دمہ والے افراد کے لیے محفوظ ہے۔

مجھے الرجیاں ہیں۔ کیا میں ٹیکہ لگوا سکتا ہوں؟
کووڈ-19 کے ٹیکے میں انڈا، جیالٹن، محافظ اشیاء یا اینٹی بایوٹکس شامل نہیں ہیں۔ آپ کو ٹیکہ لگائے 

جانے سے قبل نرس آپ کے ساتھ ٹیکے کے اجزا کی فہرست کا جائزہ لے کر یقینی بنائے گی کہ یہ آپ 
کے لیے محفوظ ہے۔

مجھے پہلے ہی کووڈ-19 ہوا تھا۔ کیا مجھے ٹیکہ لگوانے کی ضرورت ہے؟
ہاں۔ کووڈ-19 ہونے سے پیدا ہونے والی مامونیت ہو سکتا ہے طویل وقت تک آپ کا تحفظ نہ کرے۔

 کووڈ-19 دوبارہ ہو جانے کا امکان ہے۔ تحفظ یافتہ رہنے کے لیے ٹیکہ لگوانا بہتر ہے۔

کیا اس کے کوئی ضمنی اثرات ہیں؟
ٹیکے کی وجہ سے انجیکشن کے مقام پر درد یا سرخی، سر درد، بخار اور عضلہ میں درد ہو سکتا ہے۔ 
بیشتر ضمنی اثرات چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے۔ آپ کو ٹیکہ لگائے جانے کے بعد کسی ردعمل کے 

مدنظر ایک نرس آپ پر نگاہ رکھے گی۔

سواالت درپیش ہیں؟ ہمیں 7600-338-416 پر کال کریں۔
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