
 
 

Urdu 

COVID-19  ویکسین کی اضافی خوراکیں بمقابلہ بوسڑ شاٹس 

 کمزور مدافعتی نظام کے حامل  
 لوگوں کے لیے تیسری خوراک

 بوسٹر شاٹس   

اُن لوگوں کے لیے ایک اضافی خوراک جن کو اپنی   یہ کیا ہے؟
گزشتہ خوراکوں سے مناسب حد تک مضبوط رد عمل  

  حاصل نہیں ہوا

اضافی تحفظ فراہم کرنے کے لیے ویکسین کی اضافی  
 خوراک 

  وہ افراد جن کا سال اور اس سے زائد عمر کے 5 کون اہل ہے؟

  مدافعتی نظام معتدل یا شدید حد تک کمزور ہے
  افرادسال اور اس سے زائد عمر کے  12

اسے کیوں لگوانا  
 چاہیے؟ 

ویکسینوں پر  کمزور مدافعتی نظام والے کچھ افراد کو 
تیسری خوراک   اتنا اچھا رد وعمل حاصل نہیں ہوتا۔

 مدافعتی رد عمل کو بہتر کر سکتی ہے۔ 

اگرچہ ویکسینیں شدید بیماری کے خالف بہت اچھی  
طرح تحفظ فراہم کرتی ہیں لیکن ممکن ہے کہ ہلکی  

سے معتدل انفیکشن کے خالف تحفظ اتنا طاقتور نہ ہو  
  و جائے۔اور وقت گزرنے کے ساتھ کم ہ

ویکسین کا کون سا 
 برانڈ؟

ویکسین لگی   Modernaیا   Pfizerاگر آپ کو  •
تھی تو؛ اگر ممکن ہو تو ویکسین کا وہی برانڈ  

 لگوائیں جو آپ کی پہلی دو خوراکوں کا تھا۔ 

ویکسین یا   Johnson & Johnsonاگر آپ کو  •

یا   Pfizerکوئی دیگر ویکسین لگی تھی؛ تو  

Moderna  ویکسین لگوائیں۔ 

یا تو وہی برانڈ جو آپ کی پہلی ویکسین کا تھا یا کوئی  
ویکسینوں کو   Modernaاور   Pfizer مختلف برانڈ۔

 ترجیح حاصل ہے۔ 

ویکسین کی دوسری   Modernaیا  Pfizerاپنی   میں کب اہل ہوں گا؟ 

  Johnson & Johnsonخوراک والی  خوراک یا ایک

 بعد۔  دن 28ویکسین لگنے کے کم از کم 

ویکسین لگی  Moderna  یا Pfizer اگر آپ کو  •
پانچ  تھی تو اپنی دوسری خوراک کے کم از کم 

بعد )یا اگر آپ کا مدافعتی نظام معتدل سے   ماہ
شدید حد تک کمزور ہے تو اپنی اضافی خوراک  

 کے کم از کم تین ماہ بعد(۔ 

ویکسین لگی   Johnson & Johnsonاگر آپ کو  •
 بعد۔  دو ماہتھی تو آپ کی ویکسین کے کم از کم 

مجھے کونسی 
دستاویزات درکار  

 ہوں گی؟

ی کرنا ہو گی کہ آپ  آپ کو یہ تصدیق بھ عمر کا ثبوت۔
اگر آپ کا   کسی اہل طبی عارضے میں مبتال ہیں۔

 ویکسینیشن کارڈ ہو تو ساتھ لے کر آئیں۔ 

اگر آپ کا ویکسینیشن کارڈ ہو تو ساتھ   عمر کا ثبوت۔
 لے کر آئیں۔ 

کیا کوئی ضمنی  
 اثرات ہوتے ہیں؟

آپ کو کچھ ضمنی اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے، جیسے  
  درد، جسم درد، تھکاوٹ اور بخار۔بازو میں درد، سر 

آپ کو کچھ ضمنی اثرات کا سامنا ہو سکتا ہے، جیسے  
 بازو میں درد، سر درد، جسم درد، تھکاوٹ اور بخار۔ 

 جی ہاں۔  جی ہاں۔  کیا یہ مفت ہے؟
مجھے مزید 

معلومات کہاں سے 
 مل سکتی ہیں؟ 

on.nyc.gov/additionaldose  کا مطالعہ کریں ۔ on.nyc.gov/vaccinefacts  کریں ۔ کا مطالعہ 

 
مزید معلومات   پر کال کریں۔ 4692-829-877پر جائیں یا  nyc.gov/vaccinefinder ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے

  مالحظہ کریں۔ nyc.gov/covidvaccine کے لیے
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https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/covid/covid-19-third-dose-ur
https://www1.nyc.gov/site/doh/covid/covid-19-vaccine-facts-ur.page
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