
ویکسینیشن یک منصوبہ بندی: اب آپ کو کیا    19- سال ےک بچوں ےک لئے کوویڈ  11ےس  5
ورت ہ    جانئے یک ضے

ے  11ےس  5  سال یک عمر ےک بچوں ےک لئے فائزر بائیو این ٹیک ویکسی 

یشن )ایف ڈی اے( کو اپنے آزاد مشاورتی پینل یک سفارش موصول ہوتی  امرییک فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹر
ے ےک ایمرجنیس یوز اتھارائزیشن )ای یو اے( میں توسیع   19-ذریےع فائزر بائیو نٹیک کوویڈجس ےک  ویکسیں

 تاکہ 
ی

سال یک عمر ےک بچوں کو شامل کیا جاسےک۔ ایف ڈی اے یک سفارش ملک بھر   11ےس  5یک جائی یک
ے ےک لئی اہلیت فراہم کرتی ہ   28میں تقریبا  ے بچوں کو ویکسیں فیکس می   جن ملیں کٹ لتھہی فیئے  ڈسئر

۔ بیھ شاملبچ   97,000 تقریبا  ےک  ہیں

ایف ڈی اے یک سفارش ےک بعد یس ڈی یس یک ٹیکہ کاری ےک طریقوں ےس متعلق مشاورتی کمیٹر )اے یس  
 )  تی

 تاکہ نتائج کا جائزہ لیا جا سےک اور اجازت پر غور کیا جا سےک۔ پیڈیاٹرک   2آتی
ی

نومٹر کو اجالس کرے یک
۔ تاہم، کم خوراک ےک   3/ 1ےس زیادہ عمر ےک لوگوں کو دی جائے وایل رقم سال یا اس  12خوراک ان  ہ 

سال ےک بچے بالغوں یک طرح اینٹر باڈی یک سطح  11ےس  5باوجود، ویکسینیشن ٹرائلز ےس پتہ چال ہ  کہ 
 ہیں جنہوں ئے زیادہ خوراک حاصل یک۔ بالغ وں یک خوراک یک طرح، پیڈیاٹرک خوراک ےک لئی دو 

پیدا کرتی
ورت ہوتی ہ  جو خ ۔  21وراکوں یک ضے  ہیں

 دن ےک فاصےل پر ہوتی

, یہ توقع یک جاتی ہ  کہ بچوں یک خوراک نومٹر ےک اگر   میں  اوائلیس ڈی یس یک طرف ےس مجاز ہ 
وع . بازوؤں میں جا سکئی شر  ہیں

ز  ول اینڈ پریوینشن )یس ڈی یس( ےک مطابق کوویڈ سینٹر مار  ےک خالف ویکسینیشن بی  19-فار ڈیزیز کنٹر
۔ ین تحفظ فراہم کرتی ہ   ہوتے اور وائرس کو دوشوں تک پہنچائے ےک خالف بہٹی

: بچوں کو ٹیکہ کیےس لگوایا جائے  ورت ہ   والدین کو کیا جانئے یک ضے

ے کمیونٹر   ے پیڈیاٹرک اور فیمیل میڈیکل پریکٹس ےک ساتھ ساتھ مقایم فارمیسیوں اور ٹائسٹے ویکسیں
۔ اس ےک عالوہ محکمہ صحت ضف مالقات ےک ذریےع بچوں ویکسینیشن سینٹر ےک ذریےع 

ی
دستیاب ہویک

، یہ  19-کو کوویڈ  ے فراہم کرے گا۔ چونکہ یہ ایک مختلف خوراک ہ  سال یا اس ےس زیادہ    12ویکسیں
، لہذا والدین کو اپنے چھوتر بچوں   ے ےک ساتھ متبادل نہیں ہ   وایل کوویڈ ویکسیں

عرےص ےس استعمال ہوتے
ے ل ۔ےک لئی ویکسیں

ی
ورت ہویک  ینے ےک لئی انتظار کرتے یک ضے

، اس عمر ےک افراد ےک لئی مالقاتیں   11ےس  5جب تک  ے مجاز نہیں ہوتی سال ےک بچوں ےک لئی ویکسیں
۔ ایک بار جب یس ڈی یس اجازت دے دیتا ہ  تو والدین کو مالقات ےک لئی اپنے بچے 

ی
قبول نہیں یک جائیں یک

۔ خاندان مقایم فارمییس یا محکمہ صحت ےک طٹر فراہم کنندہ ےس رابطہ کرتے یک  ترغیب دی جاتی ہ 
۔ ٹائسن کمیونٹر   بیھ جا سکئی  www.vaccines.govمیں مالقات کا شیڈول ےط کرتے ےک لئی  ہیں

 میں دلچسٹی رکھنے 
 میں اپنے بچوں کو ٹیکہ لگواتے

 خاندان واےلویکسینیشن سینٹر
vase.vdh.virginia.gov  ۔ میں اپنے بچے یک تقرری کا شیڈول ےط کر سکیں

ی
 گ

https://www.vaccines.gov/
https://vase.vdh.virginia.gov/vdhapps/f?p=vasereg:vaccinationappointments


: کوویڈ 5-11 ے ے بیماری ےک خالف محفوظ اور موثر   19-ےک لئے ویکسی   ثابت یک وجہ ےس سنگی 

ے کو مکمل طور پر ٹیکہ لگائے پر عالمٹی   11ےس  5 سال یک عمر ےک بچوں میں طٹر آزمائشوں میں ویکسیں
(۔ 90.7یک روک تھام میں   19-کوویڈ  فیصد مؤثر پایا گیا )دو خوراکیں

ے  می   شمار  و  اعداد  حفاظت   ےک آزمائشوں ے  کوئے   متعلق ےس  ویکسی   نہی   واقعات نامساعد  سنگی 
۔  دکھائے  ےس عام رد عمل میں انجکشن یک جگہ پر درد، تھکاوٹ اور ش درد شامل تھے۔ دو  سب گئے

خوراک ےک بعد ضمٹے اثرات زیادہ عام تھے، عام طور پر شدت میں ہلکا، اور کچھ یہ دنوں میں حل ہو  
۔  جاتا ہ 

،ورجینیا ڈیپارٹمنٹ آف ہیلتھ ےک پاس پس منظر ےک بارے میں    11ےس  5ترین معلومات اور  تازہ اضافے
۔   سال یک عمر ےک بچوں ےک لئی ویکسینیشن یک  منصوبہ بندی یک تفصیالت ہیں

 

https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/get-the-facts/situation-summary/#5-11-vaccine

