
 

 

 ویکسینز کن پر ٹیسٹ کی گئیں؟  19-کوِوڈ

 ء 2021، اپریل 14

 

کیلئ   تصدیق یہ، جائ   منظورکیا کیلئ   استعمال کو ویکسی    کیس پہےلکہ ےس اس  کہ ہ   جاتا کیا ٹیسٹ پر تعداد بڑی ایک  یک لوگوں اےس  کرن 

کوو   جنہوں سائنسدان۔ ہی   کہالئ   ٹرائلز کلینیکل یہ۔ ہ   محفوظ اور ہ   کرت   کام یہ
  ایک یک لوگوں می   اس کیا تجربہ ویکسین  کا 19-ڈئ 

 ۔ تیھ شامل آبادی متنوع ےس اعتبار نسیل اور نسیل می   مطالےع ےک ان، تیھ شامل تعداد وسیع

 

 ؟کیاگیا  ٹیسٹ پرکیوں   لوگوں منظرےک پس مختلف  ویکسین  کو

وری یہ   ویکسی    جنہی   ہوں شامل رضاکار ےک آبادیوں ان می   مطالعات ےک ویکسی    کہ ہ   ض 
ے

یک
ے
 وال  کرن   ٹیسٹ ویکسین    19-ڈکوو  ۔لگ

ےک اور ہون   بیمار ےس 19-ڈےسکوو   وجہ یک عوامل  ایےس لوگ ےک رنگوں مختلف تھاکہ معلوم کو سائنسدانوں  تھے می   خطرے زیادہ مرن 

 جان ئ   انہوں، ذا لہ  ۔ رکاوٹی   حائل می   رسات   تک رہائشوں محفوظ اور، مالزمتی  ، تعلیم، آمدت  ، رسات   تک نگہداشت یک صحت جیےسکہ

 کا رہئ   محفوظ ےس19-ڈکوکوو   ایک ہر ےس اس۔ جائ   کیا شامل می   مطالعات اپئ   کو لوگوں ےک رنگوں مختلف کہ یک کرکوشش بوجھ 

 ۔مےلگا  موقع

 ؟تھی   متنوع  کتن   آبادیاں  می   مطالےع ےک ویکسین   

 منظور  می   کینیڈا وقت اس جو) ویکسین    19-ڈپرکوو   لوگوں ہزاروں وال  رکھئ    تعلق ےس منظر پس نسیل اور نسیل متعدد ئ   سائنسدانوں

کہ ظاہرکرتا ٹیبل ذیل مندرجہ۔ کیا   تجربہ کا( ہی   شدہ  ۔ تھی   متنوع کتن   آبادیاں ہ 

ا  زینیکا آسنر

  ویکسی   

 جانسن اینڈ جانسن

 ویکسی   
  این بائیو-فائزر

 ویکسی    ٹیک

 *  منظر پس نسیل یا نسیل کردہ شناخت خود ویکسی    موڈرنا

 فام  سفید 79% 83% 62% 79%

 امریک  افریق   یا فام سیاہ  10% 9% 17% 8%

 ایشیات    5% 4% 4% 4%

 سودییس    0.8% 0.5% 8% 4%

(" آبات   االسکا" یا" انڈین امریک ")  

 جزیرےےک الکاہل بحر یا باشندے ےک ہوات    0.2% 0.2% 0.3% --

 باشندے 

نسیل  2% 2% 45% --  کثن 

 الطین   /ہسپانوی  21% 28% 45% 22%

 دیگر 2% -- 5% --

 معلوم  نہ /گن   دی نہی   خن    0.9% 0.6% 3% --

کت کچھ۔  گئی   یک استعمال اصطالحات یہ می   مطالعات سائنیس*    ساتھ ےک منظر پس نسیل یا نسیل زیادہ ےس ایک شناخت اپن   ئ    والوں  کرن   ش 

 ۔یک

 

 

 

 



 

 

 

 

 جنوت  ، جرمن  ، برازیل، ارجنٹائن، امریکہ مطالعہ کا ویکسی    ٹیک این بائیو -فائزر اور تھا گیا کیا می   امریکہ مطالعہ کا ویکسی    موڈرنا

 ۔تھا  گیا کیا می   تریک اور، افریقہ

،  کولمبیا ،  چیل، ارجنٹائن) ممالک دیگر پانچ ےک امریکہ الطین   ساتھ  ساتھ  ےک افریقہ جنوت  ، برازیل، امریکہ مطالعہ کا جانسن اینڈ جانسن

وپ    ۔ کیاگیا  می  ( میکسیکو اور ن 

   مراکز میں ہوا۔ 88پیرو اور چلی کے   کا تجزیہ جو امریکہ، تحقیقزینیکا ویکسین کے مشترکہ  اسٹر

 ؟ کیا  کام طرح یہ ایک  پر گروہوں  نسیل  اور نسیل مختلف  ئ   ویکسین    کیا

کوو   ہواکہ ےسظاہر ٹیسٹوں۔ ہاں ج  
کیلئ   ےس بیماری یک19-ڈویکسین     می   لوگوں منظرےک پس   نسیل اور نسیل مختلف وہ۔ تھی   مؤثر بچائ 

 ۔تھی   مؤثر پر طور یکساں

 19-ڈکوو  ،ئ   لوگوں بھرےک دنیا سمیت افریقہ جنوت   اور دیش بنگلہ، میکسیکو ، ی   چ  ، تک اپریل 14

 ۔ لگوائی   خوراکی   ملی     825 ویکسین  یک

 

  پائی   مفید کو بلییر   اس آپ  کہ ہی   کرن   امید ہم
ے
  وسیع کو اس کہ ہی   دیئ   دعوت کو آپ ہم!  ےک

کیلئ   ریکارڈ می   فائل ویڈیو یا آڈیو اےس ، کریں شین   پر پیمائ     یا، کریں استعمال پر طور ےک اسکرپٹ کرن 

کیلئ   ساتھ  ےک دوشوں کرن   دینا کوکریڈٹ  ماخذ مہربات   براہ  ۔ کریں ترجمہ می   زبانوں زیادہ کا اس شئن 

 رفیوج   اینڈ سیننر  ہیلتھ  کمیوننر   یو ت   آت   اے تر ، آت   ایس اے یس او، ہسپتال کالج وومن   :  بنائی   یقین  

613 

 درست  تک ء2021 اپریل 14

 

 

    

 اس بلیٹن میں موجود معلومات کی کینیڈین ڈاکٹروں نے توثیق کی ہے  :میب رشید

(Meb Rashid) ریڈٹ  ایم ڈی، اسسٹینٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ٹورانٹو؛  ونیسا 

(Vanessa Redditt)، ایم ڈی لیکچرار، یونیورسٹی آف ٹورانٹو؛ اور آئزک آئی بوگاچ 

(Isaac I. Bogoch)، ایم ڈی، ایسوسی ایٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ٹورانٹو 
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