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، تو آپ میں شدید بیماری، اسپتال میں داخل ہونن اور وائرس ےس  19-اگر آپ کوویڈ ن میل ہے ویکسیں

۔ تاہم،  جیےس جیےس ویکسینیشن ےک بعد ےس وقت یک لمبائی میں اضافہ  موت کا امکان بہت کم ہوتا ہے

، ہم خاص طور پرہلےک یا اعتدال پسند کوویڈ وع کر انفیکشن ےک لئی تحفظ میں کیم  19-ہوا ہے دیکھنا شر

۔  نتیجتا،  نن اب اہل افراد ےک لئی بوسٹر خوراک یک سفارش یک ہے   CDCیک اجازت ےک بعد،   FDAرہے ہیں

۔ FDAجنہوں نن  ن ٹیکوں میں ےس کوئی ایک حاصل کیا ہے  ےک مجاز تیں

ن  MRNA 19-بنائی ہوئی کوویڈ  یکان افراد ےک لئی جنہوں نن فائزر بائیو این ٹیک یا ماڈرنا   حاصل   ویکسیں

یز مکمل   ماہ یا اس ےس زیادہ یک عمر میں   6اب ےک بعد کرنن  یک تیھ، مندرجہ ذیل گروپ اپنن ابتدائی سٹں

:  اہلےک بوسٹر شاٹ   یہ ایک  ہیں

 ےک تمام افراد عمر  زیادہیا اس ےس سال  65 •

 سال  + 18ہیں میں رہتی  طویل مدئی نگہداشت یک ترتیباتوہ افراد جو  •

 ہیں   طنی حاالت بنیادیوہ افراد جن ےک  •

 ہیں یا رہتی  میں کام کرنی ہیں  زیادہ خطرے وایل ترتیباتوہ افراد جو  •

ن حاصل کرنن واےل افراد ےک لئی  19-جانسن اینڈ جانسن )جنسن(یک تیار کردہ کوویڈ سال یا اس   18ویکسیں

ن لیتن ےک بعد   ایک  یہ  ماہ یا اس ےس زیادہ عمر میں   2ےس زیادہ عمر ےک تمام افراد ےک لئی ابتدائی ویکسیں

۔      بوسٹر  شاٹ یک سفارش یک جائی ہے

۔ بوسٹر  ن حاصل یک جانی اہل افراد یہ انتخاب کرسکئی ہیں کہ بوسٹر خوراک ےک طور پر کون یس ویکسیں

 .  خوراک پہےل، ایک یہ دن یا فلو شاٹ حاصل کرنن ےک بعد حاصل یک جا سکنی ہے

اور  بوسٹر خوراک صحت یک دیکھ بھال فراہم کرنن والوں، فارمیسیوں، مقایم محکمہ صحت کلینک
۔  ےس دستیاب میں کمیوننر ویکسینیشن سینٹر ( CVCٹائسن ) 

ی
فیکس کاؤننر ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ  ہویک فیٹی

 لیکن جانسن اور جانسن یک 
ی

ن فراہم کریں یک ویکسینیشن ڈسپنسنگ سائٹس فائزر اور ماڈرنا ویکسیں
۔ تاہم جی جی ٹائسن میں  ۔  CVCخوراک نہیں ہے

ی
  ےس دستیاب ہوں ےک

 
۔ 19-کوویڈ  ےک تمام ٹیےک مفت رہتی ہیں

 

 ، ۔ .vaccines.gov wwwمالقات کا وقت تالش کرنن ےک لئی وی -ان-وی اے ایکس-877کال  راو پر جائیں
ن 4682-829-877)   اے  ےس زائد دیگر زبانوں  100کال(. انگریزی، ہسپانوی اور   1-1-7  , ئر ئر وائی صارفیں

۔   میں امداد دستیاب ہے

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fbooster-shot.html%23long-term-care&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C6b99295e39934492b72f08d9955df474%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637705053027023824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=9jrFXfthZXkm5HqiUr3qVNhtvhboG8FSXJ6CfGwUp18%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fneed-extra-precautions%2Fpeople-with-medical-conditions.html&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C6b99295e39934492b72f08d9955df474%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637705053027023824%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vFuZ6OfBV6fWWt3YM1oE3YOJeHpCUlryuPy69NL4hmc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fvaccines%2Fbooster-shot.html%23HighRisk&data=04%7C01%7CLucy.CALDWELL%40fairfaxcounty.gov%7C6b99295e39934492b72f08d9955df474%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637705053027033775%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=syu%2ByGkl5NobDnOdle4cnyacPxakLVNTXUApH2e%2BIMg%3D&reserved=0
https://www.fairfaxcounty.gov/health/community-vaccination-center-cvc-reopens-tysons-october-8


فیکس کاؤننر کوویڈ ہیلپ سینٹر  ؟ فیٹی ورت ہے ن ےک سواالت ہیں یا شیڈولنگ میں مدد یک ضن کیا ویکسیں
فیکس کاؤننر میں  703-324-7404  ےس ن  19-کوویڈ     پر رابطہ کریں۔ فیٹی یک معلومات حاصل    ویکسیں

 کریں۔ 

سواالت ےک صفےح پر  واےل  اکٹر پوچھے جانن ےک  CDCویکسینیشن ےک بارے میں مزید معلومات  19-کوویڈ
۔  بیھ پوسٹ یک گنی   ہیں

 

https://www.fairfaxcounty.gov/health/novel-coronavirus/vaccine
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/faq.html

