
 بوسٹر ڈوز وسیع پیمانے پر دستیاب   19-فیئرفیکس ہیلتھ ڈسٹرکٹ میں فائزر کوویڈ

 19-ستمبر سے فیئرفیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ )ایف سی ایچ ڈی( ان افراد کو فائزر بائیو این ٹیک کوویڈ  28منگل 
ویکسین کے بوسٹر شاٹس فراہم کرنا شروع کرے گا جو بوسٹر ڈوز کے لئے سی ڈی سی کے نئے رہنما اصولوں پر 

 پورا اترتے ہیں۔ 

 اب اضافی بوسٹر خوراک کا اہل کون ہے؟ 

ویکسین کی بوسٹر  19-ی ڈی سی نے ان لوگوں کے چار گروپوں کا خاکہ پیش کیا ہے جو فائزر بائیو این ٹیک کوویڈس
 خوراک حاصل کرنے کے نئے اہل ہیں:

سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد اور طویل مدتی نگہداشت کی ترتیبات میں رہائشیوں کو فائزر بائیو   65 .1
  6کی فائزر بائیو این ٹیک پرائمری سیریز کے کم از کم  کا بوسٹر شاٹ انویکسین  19-این ٹیک کی کوویڈ

 چاہئے، ماہ بعد ملنا 
 19-کوویڈ سال کی عمر کے افراد کو فائزر بائیو این ٹیک کی 64سے  50کے حامل   بنیادی طبی حاالت .2

 چاہئے،  اماہ بعد ملن 6کے کم از کم  فائزر بائیو این ٹیک پرائمری سیریز ان کی ویکسین کا بوسٹر شاٹ
سال کی عمر کے افراد کو ان کے انفرادی فوائد اور خطرات کی بنیاد پر   49-18کے ساتھ   بنیادی طبی حاالت .3

 19-کوویڈ ماہ بعد فائزر بائیو این ٹیک کی 6اپنی فائزر بائیو این ٹیک پرائمری سیریز کے کم از کم 
 ہے، اور سکتا  ویکسین کا بوسٹر شاٹ مل

کی  19-افراد جن کو پیشہ ورانہ یا ادارہ جاتی ترتیب کی وجہ سے کوویڈسال کی عمر کے  64سے  18 .4
نمائش اور ٹرانسمیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ان کے انفرادی فوائد اور خطرات کی بنیاد پر فائزر بائیو این  

ہ  ما 6کی فائزر بائیو این ٹیک پرائمری سیریز کے کم از کم  ویکسین کا بوسٹر شاٹ ان 19-ٹیک کی کوویڈ
 ہے۔ سکتابعد مل 

 

 اگر مجھے ویکسین کا ایک اور برانڈ مل جائے تو کیا ہوگا؟ 

سی ڈی سی اور وی ڈی ایچ کی سفارشات میں وہ افراد شامل نہیں ہیں جنہوں نے ماڈرنا اور جانسن اینڈ جانسن )جے 
فائزر   ویکسین حاصل کی ہے اسے 19-جے( ویکسین حاصل کیں۔ جس کسی نے بھی ماڈرنا یا جے جے کوویڈ

ویکسینکی اضافی بوسٹر خوراک نہیں لینیچاہئے، اور اسے سی ڈی سی اور وی ڈی ایچ سے مستقبل کی سفارشات کا 
 انتظار کرنا چاہئے۔

 

اب میں بوسٹر ویکسین کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟ کیا مجھے اپنے ساتھ کچھ النے کی ضرورت  
 ہے؟  

بوسٹر خوراک فارمیسیوں، طبی فراہم کنندگان، اسپتالوں اور ایف سی ایچ ڈی کے اہل افراد کے لئے دستیاب ہے۔ مالقات  
جائیں۔ بوسٹر خوراک کے خواہاں افراد کو یاد دالیا جاتا ہے کہ وہ اپنا ویکسین کارڈ   www.vaccines.govکے لئے 

  الئیں تاکہ وہ پچھلی خوراک وں میں ملنے والی ویکسین کی تاریخ اور قسم کی تصدیق کر سکیں۔ 
 

 

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%7CGrelia.Steele%40fairfaxcounty.gov%7C7fedb7fb8b48456d13e408d981e0a54d%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637683624102378093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zT5pW%2F9Mrga6cxYrtVO5lXVeqOUaRKiZNHO7iUgKIEk%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%7CGrelia.Steele%40fairfaxcounty.gov%7C7fedb7fb8b48456d13e408d981e0a54d%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637683624102378093%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=zT5pW%2F9Mrga6cxYrtVO5lXVeqOUaRKiZNHO7iUgKIEk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CGrelia.Steele%40fairfaxcounty.gov%7C7fedb7fb8b48456d13e408d981e0a54d%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637683624102388050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ebKkuGFoSoO%2F6L15s26wHrCR3C%2FG5PXGQTPbr6YA3xE%3D&reserved=0


 ان دستیاب ہیں:واک ان گھنٹے ایف سی ایچ ڈی سے اگلے دنوں/گھنٹوں کے دور

 گورنمنٹ سینٹر پارک وے، فیئرفیکس 12000گورنمنٹ سینٹر،  .1

 بجے. ۔    pm 6:30  - 11:30پیر اور جمعرات، 

 بجے. ۔   4pm – 9منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ: 

 رچمنڈ ہیوی، اسکندریہ 8350ماؤنٹ ورنن ڈسٹرکٹ آفس،  .2

 ۔   pm.  6:30 –. 11:30پیر اور جمعرات، 

 - pm 4 9منگل، بدھ، جمعہ، ہفتہ: 

 تالش کریں۔ لسٹنگایف سی ایچ ڈی کے پاپ اپ کلینکوں کی تازہ ترین  .3

بائیو این ٹیک بوسٹر شاٹس فراہم کریں گی، اس کے عالوہ فائزر بائیو این ٹیک  محکمہ صحت کی سائٹس فائزر 
ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک بھی فراہم کی جائے گی۔ فیئرفیکس کاؤنٹی ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ تمام اہل افراد کی  

 ویکسین حاصل کریں۔   19-حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ اگر انہوں نے پہلے ہی ایسا نہیں کیا ہے تو وہ اپنی کوویڈ

  www.vaccines.govویکسین فراہم کنندگان کی مکمل فہرست کے لئے  19-فیئرفیکس ہیلتھ ڈسٹرکٹ میں کوویڈ
 کریں۔ کا دورہ

 
 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.fairfaxcounty.gov%2Fhealth%2Fnovel-coronavirus%2Fvaccine%2Fregistration&data=04%7C01%7CGrelia.Steele%40fairfaxcounty.gov%7C7fedb7fb8b48456d13e408d981e0a54d%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637683624102398004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0JYHmuoJ6squOLqiij6Dp1WO72%2BXQ3f1s%2Bzeeq4R9Uk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vaccines.gov%2F&data=04%7C01%7CGrelia.Steele%40fairfaxcounty.gov%7C7fedb7fb8b48456d13e408d981e0a54d%7Ca26156cb5d6f41729d7d934eb0a7b275%7C0%7C0%7C637683624102398004%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=ZD%2FWNzto20MaLh97GvY5p8TR4m9oSta%2FG9dNzA%2BUZyo%3D&reserved=0

