
 جانیں  فوائد کے لینے ویکسین

Fairfax County  ،لیے کے عوام اپنی ہم میں، ملک پورے اور میں COVID-19  ہم تک جب  ہیں۔ منتظر کے دستیابی کی ویکسینز  کی 
 میں  گروپ اور  گی ہوں حاصل خوراکیں کتنی ہمیں ہیں،  رہے کر انتظار کا معلومات  مزید  سے حوالے کے پہنچنے کے ویکسینز پہلی
 سے بہت کے لینے ویکسین پر ہونے دستیاب کہ ہیں جانتے بات یہ ہم ہے، اپنایا ہدف کا کرنے حاصل ویکسین پہلے نے جس  ہے کون
  ہیں۔ فوائد

COVID-19 کو آپ ویکسینیشن کی COVID-19 گی۔ دے مدد میں بچانے  سے جانے ہو الحق 

 جانے لگ  وائرس جو مادے ایسے  – باڈیز اینڻی کو  جسم کے افراد ایسے ویکسین کی COVID-19 مؤثر اور محفوظ  ایک •
 جنہوں ہے بچاتی ذریعے کے کرنے فراہم تحریک  کی کرنے پیدا ہیں، دیتے مدد میں لڑنے سے  اس کو آپ میں  صورت کی
 ہے۔ لی لے  ویکسین نے

• COVID-19 ویکسینز کی بیماریوں  دیگر  ہمیں معلومات جو اور پر بنیاد کی  معلومات ابتدائی کی آزمائشوں کی  ویکسین کی 
 بیمار شدید کو  آپ میں صورت  اس تو ہو  گیا لگ COVID-19 کو آپ اگر ویکسین،  کی COVID-19 ہیں، حاصل متعلق  کے

 ہے۔  دیتی مدد ھیب میں بچانے سے ہونے
• COVID-19 انتظامیہ  کی دوا اور  خوراک ہے۔ رہا جا  جانچا سے احتیاط انتہائی میں آزمائشوں کلینکل کو ویکسینز کی 

(FDA) (Food and Drug Administration)  اور  گی لے جائزه بغور کا معلومات والی ہونے حاصل سے آزمائشوں ان 
 اور محفوظ  لیے کے بچاؤ  سے COVID-19 یہ  اگر گی کرے  منظور یا گی دے اجازت  میں صورت اس صرف کی  ویکسین

 ہوئی۔  ثابت مؤثر
 حاصل تحفظ  خالف  کے COVID-19 اور ہیں سکتے کر پیدا بھی باڈیز اینڻی بعد کے جانے ہو  علیل سے لگنے بیماری لوگ •

 COVID-19 اور  گی،  ےرہ برقرار تک عرصے  کتنے حفاظت یہ کہ نہیں آگاه سے بات اس ماہرین لیکن ہیں۔ سکتے کر
 ہے۔  ہوتا الحق زیاده کہیں سے فوائد بھی کسی کے مدافعت قوت قدرتی خطره کا موت اور بیماری  کی نوعیت  شدید سے

COVID-19 ہے۔ کرتی فراہم مدد میں حفاظت کی  آپ بغیر کیے سامنا کا بیماری ویکسینیشن کی  

COVID-19 ہے دیتی مدد بھی میں فظتح کے کمیونڻی اور عزیزوں  کے آپ ویکسینیشن کی 

 کے COVID-19 جو کے افراد ایسے بشمول  ہے، سکتا بن بھی باعث کا تحفظ  کے افراد کے اردگرد کے آپ لینا ویکسین •
 تک دوسروں آپ  تو ہوتا، نہیں انفیکشن  کو آپ اگر  ہوں۔  میں زد کی خطرے  ہوئے بڑھتے کے بیماری  کی نوعیت شدید باعث

COVID-19 سکتے۔  پھیال نہیں 
-COVID جہاں ہے پاتی تشکیل" مدافعت قوتِ  کی کمیونڻی" سے اس  تو ہیں،  لیتے ویکسین افراد تر زیاده میں کمیونڻی اگر •

 کے  COVID-19 ہیں۔ ہوتے محفوظ افراد والے رہنے اردگرد کے ان  کیونکہ پھیالتے نہیں انفیکشن افراد چند شکار  کے 19
 7 سے 6 سے  میں افراد 10 ہر  کہ ہے لگایا اندازه نے سائنسدانوں لیے، کے بنانے ممکن  کو مدافعت قوتِ  کی کمیونڻی لیے
 ہے۔  الزم ہونا محفوظ کا  افراد

 حفاظت یک سطح  اس تک مہینوں کئی ہم  سے، وجہ کی ہونے محدود کے ترسیل کی اس بعد  کے ہونے دستیاب کے  ویکسین •
 پیرا عمل پر  کارروائیوں لیے کے کمی میں  پھیالؤ کے وائرس  لوگ کہ گا رہے اہم ہمیشہ یہ لٰہذا،  گے۔ پائیں پہنچ نہیں تک
 ان تو  ہوں  بیمار  دوسرے اگر  اور رہنے پر گھر اور  بندی فاصلہ  سماجی پہننے، ماسکس دھونے،  ہاتھ – رکھیں جاری  رہنا
  رہنا۔ دور  سے

COVID-19 گی  ہو ڻول اہم ایک لیے کے مدد میں تھام روک کی وبا ویکسینیشن کی 

 مدد میں کرنے کم کو موقع کے پھیالنے اسے تک دوسروں یا  لگنے وائرس کے آپ رکھنا فاصلہ  سماجی اور  پہننا ماسکس •
 پیرا عمل پر کرنا حفاظت کی  دوسروں اور اپنی تجاویز کی  CDC اور لینا ویکسین ہیں۔ نہیں کافی اقدامات یہ  لیکن ہے، دیتا
 گا۔ کرے  پیشکش کی دفاع  بہترین خالف کے COVID-19 کر مل ہونا

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
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