
COVID-19  کی ٹیکہ کاری کے لیے ایک رہنما  

COVID-19 کی آپ کی ٹیکہ کاری کروانا کیوں اہم ہے؟ 
COVID-19  کی اپنی ٹیکہ کاری کروانے سے، آپ کا تحفظ ہونا چاہیے اور اس سے آپ کی فیملی کا اور

 جن لوگوں کا آپ خیال رکھتے ہیں ان کا تحفظ کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
 

COVID-19  ،کے ٹیکے سے سنگین بیماریوں کی شرح کم کرنے اور زندگیاں بچانے میں مدد ملنی چاہیے

 اور سماجی نگہداشت کی خدمات پر دباؤ کم پڑے گا۔ NHSجس سے 
 

COVID-19 کا ٹیکہ کون لگوا سکتا ہے؟ 
NHS ہ کاری مرحلہ وار بنیاد پر ٹیکہ کی سپالئی جتنے لوگوں کی اجازت دے اتنے لوگوں کو ان کی ٹیک

پریکٹسز اپنے مریضوں کی فہرست کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں اور وہ  GPکے لیے مدعو کر رہا ہے۔  

  پوری کاؤنٹی کے مقامی مراکز میں سے ایک پر ٹیکہ کاری کی بُکنگ کے لیے لوگوں کو مدعو کریں گے۔
NHS  فی الحال کورونا وائرس سے سب سے زیادہ خطرے میں مبتال لوگوں کوCOVID-19  کا ٹیکہ پیش

 کر رہا ہے:
 عمر دراز افراد اور ان کے نگرانوں کے لیے کیئر ہومز میں موجود مکین .1
سال اور اس سے اوپر ہے؛ اور صف اول کے صحت و نگہداشت  80وہ تمام لوگ جن کی عمر  .2

 کے کارکنان 
 سال اور اس سے اوپر ہے 75تمام لوگ جن کی عمر وہ  .3
سال اور اس سے اوپر ہے؛ اور وہ لوگ جو طبی لحاظ سے انتہائی  70وہ تمام لوگ جن کی عمر  .4

 زد پذیر ہیں۔  
   

 مریضوں کو ٹیکہ کاری کے لیے کس طرح مدعو کیا جائے گا؟
یا نیشنل بُکنگ سسٹم کی جانب سے فون، ٹیکسٹ یا خط کے ذریعے مدعو  GPبیشتر لوگوں کو یا تو ان کے 

نمبر سمیت، آپ کی اپائنٹمنٹ بُک کرنے کے لیے آپ کو درکار  NHSکیا جائے گا؛ اس میں آپ کے 

  معلومات شامل ہوں گی۔
 

ا کی جانب سے رابطہ کیے جانے ک NHSسرجری/ GPبراہ کرم کسی اپائنٹمنٹ سالٹ کے بارے میں اپنے 

 انتظار کریں۔
 

COVID-19 کا ٹیکہ کس قدر مؤثر ہے؟ 
COVID-19  کے ٹیکے کی پہلی خوراک سے آپ کو کورونا وائرس سے اچھا تحفظ ملنا چاہیے، لیکن آپ

ہفتے  12آپ پہلی خوراک کے بعد  کو دیر پا تحفظ دینے کے لیے ٹیکے کی دونوں خوراکیں مطلوب ہیں۔

  تک دوسری خوراک لے سکتے ہیں۔
 

اگر آپ نے ٹیکہ لگوایا ہے تو بھی اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو اب بھی کورونا وائرس ہو سکتا ہے یا 

آپ اسے پھیال سکتے ہیں۔  ضروری ہے کہ آپ سماجی دوری قائم رکھنے کی رہنمائی پر عمل کرنا اور 

  جاری رکھیں۔جہاں دوسرے لوگوں سے دور رہنا مشکل ہو وہاں اپنی ناک اور منہ پر کورنگ پہننا 
 

COVID-19 کے لیے فی الحال کون سا ٹیکہ دستیاب ہے؟ 
Pfizer/BioNTech  اورOxford/AstraZeneca  دونوں کےCOVID-19 کے ٹیکے اب دستیاب ہیں۔ 

ادویات اور دونوں ٹیکوں کا محفوظ ہونا، اعلی درجے کا تحفظ پیش کرنا ثابت ہو گیا ہے، اور انہیں 

سے منظوری مل گئی ہے۔  دیگر ٹیکوں کو  (MHRA)نگہداشت صحت کے پروڈکٹس کی انضباطی ایجنسی 

سے گزرنا ہوگا  آئندہ منظوری مل سکتی ہے، لیکن ان سبھی کو ان تمام طبی آزمائشوں اور حفاظتی جانچوں

 جن سے تمام دیگر الئسنس یافتہ دواؤں کو گزرنا ہوتا ہے۔



 
 کیا ٹیکہ میں حیوان کا کوئی پروڈکٹ شامل ہے؟

کے ٹیکے میں حیوان کا کوئی پروڈکٹ، جنین کا کوئی پروڈکٹ یا مائکروچپس  COVID-19منظور شدہ 

اور دیگر عقائدی قائدین کے ذریعے  (MINAB)شامل نہیں ہے۔  مساجد و ائمہ کے ملکی مشاورتی بورڈ 

  ٹیکے کو سرگرمی کے ساتھ فروغ دیا جا رہا ہے۔
 

وہ کسی بھی طرح سے  نہیں ہوگا۔ COVID-19ٹیکوں میں کوئی زندہ وائرس نہیں ہے اور اس سے آپ کو 

 کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔   DNAآپ کے 
 

 کو ٹیکوں کے محفوظ ہونے پر اعتماد ہے؟ NHSکیا 
کی کوئی ایسی ٹیکہ کاری پیش نہیں کرے گا جب تک آزاد ماہرین ایسا کرنا  COVID-19تب تک  NHS ہاں۔

کے بقول موجودہ دونوں ٹیکے  MHRAکے باضابطہ انضباط کار،  UK محفوظ ہونے پر متفق نہ ہو جائیں۔

   تے ہیں۔محفوظ ہیں اور اعلی درجے کا تحفظ پیش کر
 

 ٹیکہ کاری مرکز پر کیا ہوتا ہے؟
ٹیکہ کاری کے مراکز حاضری کا پوری طرح سے نظم کر رہے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جائے کہ لوگ 

سماجی دوری قائم رکھنے کے تقاضوں کی پابندی کرتے ہیں۔   اپنی اپائنٹمنٹ میں آپ کے جانے پر، آپ کو 

 ماسک پہننا چاہیے، االا یہ کہ آپ طبی وجوہات سے مستثنی ہوں۔  
 
اگر آپ کو اپنی اپائنٹمنٹ کے دوران ترجمان، یا کوئی دیگر تعاون درکار ہو تو، براہ کرم مرکز کو پہلے بتا 

پریکٹس سے بات  GPدیں۔  اپنی اپائنٹمنٹ میں جانے کے بارے میں اگر آپ کی کوئی تشویش ہو تو اپنے 

  کریں۔
 

 امکانی ضمنی اثرات کیا ہیں؟
ان میں سے زیادہ تر معمولی اور قلیل  ثرات کا باعث بن سکتے ہیں۔تمام دواؤں کی طرح، ٹیکے ضمنی ا

اگر آپ کو پہلی خوراک کے بعد عالمات درپیش ہوں تو  مدتی ہوتے ہیں اور یہ ہر کسی کو نہیں ہوتے ہیں۔

  بھی، آپ کو دوسری خوراک لینی ہوتی ہے۔
 

 کافی عمومی ضمنی اثرات میں شامل ہیں:
انجیکشن لگوایا تھا وہاں پر درد انگیز، بھاری بھرکم محسوس ہونا  آپ نے بازو میں جس جگہ اپنا ▪

 دنوں تک یہ بدتر ہوا کرتا ہے 2-1ٹیکے کے بعد لگ بھگ  اور مالئمیت۔
 تھکا ہوا محسوس ہونا ▪
 سر درد، عمومی درد، یا معمولی فلو نما عالمات ▪
  بیمار محسوس کرنا یا ہونا۔ ▪

 
کے ٹیکے دیے گئے ہیں اور سنگین ضمنی اثرات، جیسے الرجی  COVID-19ابھی تک، الکھوں لوگوں کو  

  کسی طویل مدتی پیچیدگی کی رپورٹ نہیں کی گئی ہے۔ زا ردعمل کی رپورٹیں کافی شاذ و نادر رہی ہیں۔
 

ٹیکہ لگانے واال عملہ  ے۔اگر آپ کو ٹیکے کے تئیں کوئی ردعمل ہوتا ہی ہے تو، یہ عموماً منٹوں میں ہوتا ہ

 الرجی زا رد عمل سے نمٹنے اور فوری طور پر ان کا عالج کرنے میں تربیت یافتہ ہے۔
 
 

 مجھے اپنا دوسرا ٹیکہ کب لگوانا چاہیے؟
UK ( ہفتے  12کے چیف میڈیکل آفیسرز نے پہلی اور دوسرے خوراکوں کے بیچ ایک طویل تر پیمانۂ وقت

آپ کو چاہیے کہ  تک( پر اتفاق کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلدی سے اپنی پہلی خوراک لے سکیں۔

 اایک ہی قسم کے ٹیکے کی دوسری خوراک لیں۔  
 



 سوچ رہی ہیں یا چھاتی سے دودھ پال رہی ہیں تو بتائیںاگر آپ حاملہ ہیں، حاملہ ہونے کا 
کا ٹیکہ غیر محفوظ ہے، لیکن قبل اس  COVID-19اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ اگر آپ حاملہ ہیں تو 

 سے کہ آپ کو معمول کے مطابق ٹیکہ پیش کیا جا سکے مزید شہادت درکار ہے۔
 

 سے بات کریں اگر آپ اس وجہ سے GPٹیکہ کاری کے بارے میں اپنے 
 کورونا وائرس کی زد میں آنے کے زیادہ خطرے میں ہیں کہ آپ جہاں کام کرتے ہیں وہاں •
صحت کی ایسی کیفیت الحق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کورونا وائرس کی سنگین پیچیدگیوں  •

 کے زیادہ خطرے میں ہیں
 

 کا ٹیکہ لگوا سکتی ہیں۔ COVID-19اگر آپ چھاتی سے دودھ پال رہی ہیں تو آپ 
 

ٹیکے سے آپ کو یا آپ کے  آپ کو ٹیکہ کاری کے بعد حمل سے احتراز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

اس امر کی تجویز کرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ٹیکے سے  نہیں ہو سکتا ہے۔ COVID-19بچے کو 

  مردانہ یا زنانہ بارآوری کم ہو جاتی ہے۔
 

 سے بیمار ہوں، تو کیا میں ٹیکہ لگوا سکتا ہوں؟ COVID-19میں فی الحال 
سے ملتی جلتی عالمات کے ساتھ علیل ہیں تو، آپ کو  COVID-19ہے، یا آپ  COVID-19اگر آپ کو فی الحال 

 چاہیے کہ جب تک آپ صحت یاب نہ ہو جائیں تب تک ٹیکہ مت لگوائیں۔
 

 ہو چکا ہے تو، کیا مجھے ابھی ٹیکہ لگوانے کی ضرورت ہے؟ COVID-19مجھے پہلے ہی 
نہیں ہے کہ جن لوگوں کو  ہاں، آپ کو اب بھی ٹیکہ کاری کروانی چاہیے۔  فی الحال اس امر کا کوئی ثبوت

COVID-19 ہوا ہے ان میں وائرس سے طویل مدتی مامونیت ہے۔  


