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  د روغتیا وزارت

ستاسو د کوویډ-19 واکسین کولو څخھ وروستھ

2.0 نسخھ مارچ 29، 2021

 پھ راتلونکو څو ورځو کې باید د څھ تمھ ولرم؟
پھ عادي متوقع جانبي عوارضو کې الندې څھ شامل دي: د ستنې کولو ځای کې درد، سوروالی یا پړسوب، ستړیا، سر درد، د   •

عضالتو درد، لړزه، د مفصلونو درد، او ټیټھ تبھ.  
د واکسین ترالسھ کولو وروستھ شدید جانبي عوارض نادر دي. خو بیا ھم، کھ تاسو د واکسین کولو وروستھ د دریو ورځو مود ه   •

کې دننھ الندې کوم منفي غبرګون ولرئ، خپل ډاکټر یا نرس سره اړیکھ ونیسئ او یا د روغتون عاجل یا بیړنۍ څانګې تھ 
ګ زیات پیکھ والی او جدي بٻخوابي، لوړه تبھ (لھ 40  ورشئ: لړمې، د مخ یا خولې پړسوب، پھ ساه اخٻستلو کې ستونزه، د رن

سانتي ګرید څخھ پورتھ)، تشنج یا حملھ راتلل، نورې جدي عالمې (د بیلګې پھ توګھ، ستنې چوخٻدل یا بې حسي). 
Vaccine-Induced Prothrombotic    استرازنیکا/کوویشیلډ واکسین لھ ډیر نادر جانبي عوارض سره تړاو لري چې د  •
Immune Thrombocytopenia (VIPIT)   پھ نوم یادیږي.  ددې واکسین لھ تطبیق وروستھ د الندې حالتونو د رامنځتھ 

کیدو پھ صورت کې، روغتیایي مرکز تھ مراجعھ وکړئ: پھ ساه اخیستو کې ستونزه، د سینې درد، پھ پښو او مټ کې د پړسوب یا  
یخنۍ احساس کول، د خیټې دوامدار درد،  سخت سر درد چې الپسې زیاتیږي او د سترګو تیاره کیدل، د پوستکي پرمخ څو تو ر 

داغونھ، او د پوستکي الندې سرې یا ګالبي نقطې.   

 پھ باب د عامې روغتیا تدابیر رعایت کړم؟ 19-کوویډایا اوس ھم باید د 

واکسین د کوویډ-19 پھ وړاندې د ځ ان د حفاظت یوه بلھ الره ده. د واکسین د  ھر ډوز لھ اخ یستلو وروستھ با ید تاسو د کوویډ-  •
19 پھ باب د عامې روغتیا  ادارې تدابیر لکھ د ماسک اغوستل، د فزیکي واټن رعایت او د السونو  مینځ ل پھ پام کې ونیسئ.  

د کووی ډ-19 عالیم وڅارئ او د عالیمو د موجودیت پھ صورت کې، خپل معاینات ترسره کړئ.    •

د خپل دویم ډوز واکسین کولو لپاره کلھ بیرتھ راشم؟ 
د پوره مصوونیت لپاره تاسو د واکسین دوه ډوزونو تھ اړتیا  لرئ. کھ دا ستاسو د کوویډ-19 واکسین لومړی ډوز وي، نو دا  •

یقیني کړئ چې د کلینیک یا  اړونده سیستم د الرښوونې پھ اساس خپل دویم ډوز واکسین ترالسھ کړئ. د واکسین د تطبیق چاپ 
شوی رسید چ ې نن تاسو تھ درکړل شو، د دویم ډوز د ترالسھ کولو پھ ورځ لھ ځ انھ سره راوړئ.  
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