تخلص یا د کورنی نوم ........................ :نوم......................... :
د زیږیدو نیټه...................................../ ................./............:
د مل ثبت شمیره............................................................... :

کله چې تاسو دا سند ترلسه کړئ  ،نو د واکسین مرکز ته
له تګ دمخه خپل ډاکټر سه اړیکه ونیسئ:
•د واکسین کیدو وروسته یا په نورو شایطو کې  ،تاسو جدي حساسیت لرئ یا فوري طبي پاملرنې
ته اړتیا لرئ.

• تاسو دا مهال په شدید انتان یا عفونت اخته یاست.
•په تیرو څوارلس ورځو کې  ،تاسو د کووید ازموینه کړې او پایله یې مثبته ده  .ایا تاسو
کومې نښې لرئ یا نه؟
•تاسو امیندواره یاست یا غواړئ د واکسین کولو څخه وروسته د دوو میاشتو په اوږدو
کې یو ماشوم ولرئ .ماشوم ته د مور شیدې ورکول د واکسین ځنډولو ته اړتیا نلري

ستاسو ډاکټر ممکن د واکسین ځنډولو یا ځانګړي احتیاطي
ګامونو اخیستو پریکړه وکړي.
طبي پوښتنلیک به د ننوتلو پر مهال وړاندې ش ستاسو د وینی
د ناروغۍ لپاره د واکسین مرکز څخه (د روغتیا حالت) .د خپل
شخص معلوماتو خوندي کولو لپاره  ،مهربان وکړئ دا سند له
ځانه سه واخلئ.

کووید 19 -
زه خپل ځان واکسین کوم!
معلوماتونه او پوښتنلیک
د اتباعو روغتیایی پاملرنه

/OUIهو

/NONنه
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د روغتیا پوښتنلیک

د واکسین کولو وروسته ،بیا هم ولې
د کرونا ویروس پروړاندې اقداماتوته
درناوی وکړئ؟
ډیری دلیل شتون لري چې ولې موږ باید د ټولو ګټورۍ
احتیاطونو درناوی پرمهال محتاط اوسئ (د ماسک کارول
 ،فزیکي واټن  ،خپل لسونه پریمینځئ ،د کوټو هوا تازه
وساتئ).
• واکسین سمدلسه وروسته له تزریق څخه د ویروس په
وړاندې محافظت نه کوي.
• ټول خلک ورو ورو واکسین کیږي  ،موږ ټول په یو
وخت کې واکسین نه کوو؛
• دا اټکل کول لهم ستونزمن دي چې تر کومې کچې
حتی واکسین شوي  ،یو نښوونکی چې نښې نلري لهم
کولی ش نور په ناروغۍ اخته کړي
#jemevaccine

ایا تاسو کله هم سخت حساسیت
درلودلی؟
ایا تاسو په تیرو څوارلسو ورځو
کې د کوویډ مثبت ازموینه کړې
او یا ایا تاسو د کوویډ په ناروغۍ
اخته شوي وي ؟ ورځې?
ایا تاسو تبه لرئ یا ناروغ
یاست؟
ایا تاسو امیندواره یاست یا تاسو
پلن لرئ چې امیندواره شئ؟
ایا تاسو د وینې نری رنځ
کاروئ؟

د نورو پوهیدو لپاره
د  jemevaccine.beسایټ تاسو ته د ساینس پلوه تایید
شوي معلوماتو ته لرښوونه کوي .تاسو به دلته د ملتړ
لپاره ګټورې اړیکې هم ومومئ
که تاسو کومه پوښتنه لرئ  ،نو په دا  ۴۵ / ۰۸۰۰ ۱۹وړیا
شمیر سه اړیکه ونیسئ ،موږ ستاسو په خدمت کې یو

درملو په څیر  ،د حساسیت خطر شتون لري ،مګردا خورا لږ
لیدل کیږي .له همدې امله موږ د تزریق وروسته  ۵۱دقیقې
(  ۰۳دقیقې که تاسو پخوا له واکسین له امله حساسیت
درلود) څارنه کوو.
( )AFMPSپه بلجیم کې د کووید واکسین ادارې د واکسین
اړخیزې اغیزې په اړه اوونیز راپور www.afmps.be

ایا زه باید واکسین وکړم؟

واکسین کول ېې په خوښه دي مسلکي او یا نورۍ مکلفیتونه
شتون نلري.
د پوهاوي او معلوماتو مهم کاردا دي چې په حقیقت کې هر
شخص ته اجازه ورکوي چې روښانه پریکړه وکړي .له همدې
امله موږ هره هڅه کوو چې تاسو ته ستاسو د خورا مشوع
پوښتنو لپاره ګټور ځوابونه درکړو .واضع و قناعت بخش به
همه سوالت شم بدهیم.
واکسین وړیا دی.

د ویروس وړونکي یا لیږدول واکسین
(ادینوویروس)

د واکسین کار دادی چه د همغی یو ( یا یوه برخه) د پتوجنو
(انتی جنو) څخه چه د مخکی نه بی ضره جوړ شوی دی،
په بدن کی داخلوی ،هغه وخت زمونږ د بدن دفاعی سیستم
د زیاد شمیر انتی بادی په جوړولو د مقابلی د پاره په کار
پیل کوی .پدی ترتیب ،که چیری کوم وخت د واقعی یا اصلی
پتوجنو ( چه هدف دلته د کووید دی) سه اخته شو ،زمونږ د
بدن دفاعی سیستم فعال کیږئ

واکسینونه د کوویډ پر وړاندئ
 -اغېزمن دی؟

ډیری علمی څیړنئ د کوویډ پروړاندې د واکسینونو اغیزمنتوب
روښانه کوي ،که دوی د آ ایر ان پیغام رسونکي دي او یا د
ویروس وړونکي یا لیږدول واکسین دي.
اغیزې یې په لندې ډول لیدلی شئ :دناروغی ګرتیاو په شمیر
کې کموالی  ،د ناروغۍ شدت  ،په روغتون کې بست کیدو خطر
 ،اود کورونا ویروس پورې اړوند مړینه.
این موثریت به اشکال  :کم شدن تعداد مصاب ،شدید نشدن
بیمری ،از بستی شدن از باعث بیمری کروناویروس میباشد.
تاسو کولی شئ نور معلومات د درملو او روغتیا محصولتو
فدرال اژانس ویب پا نه کې ومومئ  www.afmps.beاو
همدارنګه د عال روغتیا شورا نظرونو کې

https://www.health.belgium.be/fr/conseil-superieur-de-la-sante

ایا د کووید ۹۱ -واکسینونه خوندي دي؟

خوندیتوب د واکسین د بازارموندنې واک ورکولو لپاره
یو له شایطو څخه دی؛ .د کوویډ واکسینونه د نورو
واکسینونو په څیر کیفیت لري.

د نورو واکسینو په څیر  ،د اروپایي درملو ادارې( )EMAاو د
درملو او روغتیا محصولتو لپاره فرانسوي ادارې
(  ) AFMPSبطور متواتر معلومات در مورد واکسین در
کارپوهان ټول په کلکه معاینه او کنټرول ګوي .د کوویډ
پر وړاندئ د واکسین په اړه معلومات
د واکسین کیدو وروسته عام او لږ اړخیزې اغیزې لرئ:
تبه  ،س درد او ستړیا .د ټولو

زه خپل ځان واکسین کوم

لکه څنګه چې د واکسین ستاتیژي پرمختګ کوي  ،اوس
واکسین ښاریانو یا اتباعو ته وړاندیز کیږي.
موخه دا دی چې لږترلږه  ۰۷سلنه نفوس واکسین ش تر څو
وکولي شو چې ډله اییز خوندیتوب یا مصونیت تر لسه کړو.
واکسین کول ېې په خوښه دي د خپل ځان د واکسین کولو
پریکړه د خلکو او عامې روغتیا په ګټه ده.
تاسو به د دې لیک په شاتړ کې طبي پوښتنلیک ترلسه کوئ
 ،کوم چې تاسو باید د واکسین کولو دمخه بشپړ کړئ او که
اړینه وي نو د خپل ډاکټر څخه مرسته وغواړئ .دا پوښتنلیک د
خپل واکسین په ورځ له ځانه سه واخلئ.

په بلجیم کې واکسینونه

بلجیم د واکسین د کمپاین کی په مختلف مرحلو کې مختلف
ډوله واکسینونه ترلسه کوي
د فایزر واکسین | بایوټیک  ،مدرنا او کورواک واکسینونه د آ
ایر ان پیغام رسونکي دي.
استانزینکا او جانسن )جانسن او جانسن( واکسینونه د ویروس
وړونکي دي.

د مالیکولو آ ر ن میساجر
واکسینونه ()mRNA

 .دا مولیکولونه د هغه اطلعاتو درلودونکی دی چه زمونږ بدن
کولی شی ددی اطلعاتو په استفادی سه موقتی انتی جنونه
جوړ کړی وروسته دا انتی جنونه د بدن د دفاعی سیستم د
تحریک باعث ګرځی ،او بلخره زمونږ بدن هغه انتی باډی
جوړوی چه د هغی دنده د وایرس مخه نیول او تخریبول دی..

