 COVID-19دیاں ویکسینز :نیویارک
دے وڈی عمر دے لوکاں نوں کیی
جانن دی لوڑ اے

 60وریاں یا ایہدے توں ودھ عمر دے لوکی
 COVID-19دیاں ویکسینز حاصل کرن لئی اہل نیں۔
تین ویکسینز دستیاب نیںPfizer-BioNTech، :
 ،Modernaاتے  & Johnson۔Johnson/Janssen
وڈی عمر دے لوکاں لئی  COVID-19توں بچن دی ویکسین لوانا کیوں
ضروری اے؟
جد کہ کوئی وی  COVID-19توں بمار ہو سکدا اے ،پر وڈی عمر وچ بماری
دی شدت ودھ جاندی اے۔  COVID-19نال شدید بماری ہسپتال وچ داخلے،
انتہائی نگہداشت ،وینٹیلیٹر دی ورت یا موت تیکر لے جا سکدی اے۔ صحت
دیاں مخصوص حالتاں ،جیویں کہ کینسر ،گردیاں دا دائمی مرض ،ذیابیطس
اتے دل دی بیماری وی  COVID-19دے خطرے نوں ودھا دیندیاں نیں۔
کیی  COVID-19دیاں ویکسینز محفوظ نیں اتے کم کردیاں نیں؟
ہاں۔ سائنسداناں نے  COVID-19دیاں ویکسینز بنان ویلے ہور ویکسینز لئی
کیتی ہوئی دہائیاں دی تحقیق نوں ورتیا اے۔ ویکسینز وڈیاں ڈاکٹری پڑچوالں
وچوں لنگھیاں نیں جیہناں وچ وکھو وکھ عمراں ،نسالں اتے قوماں دے لکھاں
لوکی رلتی سن۔ تہانوں ویکسینز توں  COVID-19نہیں لگ سکدا۔
ڈاکٹری پڑچوالں وچ ،لوکاں نوں شدید  COVID-19دی بماری ،ہسپتال وچ
داخلے اتے موت توں بچان وچ تینے ویکسینز محفوظ اتے موثر پائیاں گئیاں
نیں۔
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کیی  COVID-19ویکسینز دے کوئی مضر اثرات وی نیں؟
بہتے لوکیں معمولی توں ماڑے موٹے مضر اثرات دی رپورٹ کردے نیں،
جیدے وچ بانہہ وچ پیڑ ،سر پیڑ ،پنڈے وچ پیڑ ،تھکیواں اتے تاپ شامل
نیں۔ مضر اثرات عام طور تے دو توں تن دناں وچ مک جاندے نیں اتے وڈی
عمر دے لوکاں وچ گھٹ ہوندے نیں۔ جے تُسی مضر اثرات دا سامنا کر رہے
او جیناں بارے تہانوں فکر اے یا جو ُکجھ دناں بعد نہیں مکدے ،یا جے 24
گھنٹیاں بعد ٹیکہ لگن آلی تھاں تے اللی یا پیڑ ودھ جاندی اے تے اپنی صحت
دے نکہداشت کار نوں کال کرو۔
جے میں زکام دی ویکسین لوائی اے تے کیی مینوں COVID-19
ویکسین دی لوڑ اے؟
ہاں۔ زکام دی ویکسین تہانوں  COVID-19توں نہیں بچاؤندی۔ کیوں جے وڈی
عمر دے لوکاں نوں زکام اتے  COVID-19دواں توں ہون آلیاں پیچیدگیاں دا
ودھ خطرہ ہوندا اے ،تے اونہاں نوں دوئیں ویکسینز لوانیاں چاہیدیاں نیں۔
تہانوں اپنی  COVID-19دی ویکسین اتے زکام دی ویکسین گھٹ توں گھٹ
 14دناں دے فرق نال لوانی چاہیدی اے۔
کیی میرا ویکسین لوان لئی گھروں نکلنا محفوظ اے؟
ویکسین الن دیاں سائٹس مریضاں اتے عملے دے بچاؤ لئی ودھ احتیاطاں
کردیاں نیں ،جیویں سائٹ تے لوکاں دی تعداد گھٹ رکھن لئی اپائنٹمینٹ لے
کے ویکسین لوان جان دی شرط رکھنا۔ ویکسین لوان دی سائٹ تے ہر بندے
لئی ہر ویلے منہ ڈھک کے رکھنا الزمی اے۔
میں ویکسین لوان لئی اپائنٹمینٹ کیداں حاصل کر سکداں آں؟
 65وریاں اتے ایہدے توں ودھ عمر دے لوکیں اتے جیناں نوں آن جان لئی
سواری دی لوڑ اے اونہاں لئی ویکسین لوان دی سائٹ تیکر اتے واپسی تے
مفت سواریاں دستیاب نیں۔ سواری دا پربندھ کیویں کرنا اے ایس بارے
جانکاری اوہدوں دتی جاوے گی جیدوں تسی اپائنٹمینٹ حاصل کرو گے۔ جے
تسی عوامی سواری تے آندے او ،تے سفر کرن لئی سب توں سیدھی آؤن آلی
اتے گھٹ رش آلی سواری لبھو۔ تسی بھاویں جیویں وی سفر کرو ،دوجیاں
توں  6فٹ دا فاصلہ رکھو ،منہ ڈھک کے رکھو ،بار بار ہینڈ سینیٹائزر ورتو اتے
اپنے منہ نوں ہتھ الؤن توں گریز کرو۔
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ویکسین لوان تے کنا خرچہ آوے گا؟
ویکسینز مفت الئیاں جاندیاں نیں۔ جے تہاڈی انشوینس ہیگی اے ،تے
حصہ یا کوئی
اونہوں بل کیتا جا سکدا اے ،پر تہاڈے کولوں ادائیگی وچ تہاڈا ّ
ہور فیس چارج نہیں کیتی جاوے گی۔
میں ویکسین کتھوں لواواں؟
جے تسی اک نرسنگ ہوم وچ یا کسے ہور سانجھی نگہداشت دی سہولت تے
رہندے او ،تے تُسی اوتھوں ای ویکسین لوا سکدے او۔ ورنہ ،تُسی ایہہ کر کے
ویکسین لوان لئی تقرری حاصل کر سکدے او:
•	ویکسین الؤن دی سائٹ لبھن لئی nyc.gov/vaccinefinder
مالحظہ کر کے
 NYCولوں چالئی جاندی سائٹ تے تقرری حاصل کرن لئی
•
 877-829-4692تے کال کر کے
اپنے فراہم کار یا فارمیسی نال رابطہ کر کے ایہہ ویکھن لئی کہ
•
کیی اوہ ویکسین دی پیشکش کر رہے نیں
کیی مینوں ویکسین لوان لئی اہل ہون دا ثبوت دین دی لوڑ اے؟
ہاں۔ ویکسین لگن توں پہالں تہاڈے لئی vaccineform.health.ny.gov
تے نیویارک ریاست ( )NYSدا  COVID-19ویکسین فارم بھرنا الزمی اے۔
تہانوں عمر دا ثبوت (جیویں پاسپورٹ یا جمن دا سرٹیفیکیٹ) اتے نیویارک
وچ وسن دا ثبوت (جیویں بجلی یاں گیس دا بل ،ہور ڈاک ،یا کرائے یا مورگیج
اسٹیٹمینٹ) وی نال لیاؤن دی لوڑ ہووے گی۔ دوہاں لئی اک  NYSڈرائیور
الئسنس یا  IDNYCورتیا جا سکدا اے۔ سارے قابل قبول ثبوتاں دی
فہرست لئی nyc.gov/covidvaccine ،مالحظہ کرو۔
کیی گھر وچ میری نگہداشت کرن آلے کامے یا مددگار نوں وی
 COVID-19ویکسین لگ سکدی اے؟
ہاں۔ گھر وچ نگہداشت کرن آلے کامیاں اتے مددگاراں اتے ذاتی نگہداشت وچ
مدد کرن آلیاں نوں وی ویکسین لوان وچ ترجیح دتی گئی اے۔ اونہاں نوں
تقرری حاصل کرن اتے ایہہ ثبوت نال لیاؤن دی لوڑ ہووے گی کہ اوہ نیویارک
وچ رہائش پذیر یا کم کردے نیں۔
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کیی میں ویکسین لوان توں مگروں جسمانی فاصلہ بندی اتے منہ
ڈھکنا روک سکداں؟
نہیں۔ جد کہ اسی جاندے آں کہ ویکسینز  COVID-19دی شدید بماری توں
لوکاں نوں محفوظ رکھن لئی واہوا موثر نیں ،پر سانوں ہلے وی ہور جانن دی
لوڑ اے کہ ویکسینز تہاڈے آلے دوالے دے لوکاں نوں کیداں محفوظ رکھدی
نہیں لوائی۔ سب نوں کلیدی احتیاطی تدبیراں اپناون
اے جیناں نے ویکسین ٰ
نوں جاری رکھنا چاہیدا اے :جے بمار او تے گھر رہوو ،دوجیاں کولوں  6فٹ دا
فاصلہ رکھو ،منہ ڈھکن آلی شے نوں پاؤ اتے اپنے ہتھاں نوں صاف رکھو۔
 COVID-19دیاں ویکسینز بارے ہور جانن لئی ،اپنے فراہم کار نال گل کرو،
 311تے کال کرو یا  nyc.gov/covidvaccineمالحظہ کرو۔
مفت سروسز دی اک فہرست اتے  COVID-19دی عوامی صحت دی
ہنگامی صورتحال دے دوران نیویارک دے وڈی عمر دے شہریاں دی
معاونت لئی  nyc.gov/aging/covid19مالحظہ کرو۔
 NYCمحکمہ صحت حاالت بدلن دے نال سفارشاں بدل سکدا اے۔
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