ٹبراں اتے معلماں لئی  COVID-19ویکسینز بارے
اکثر پچھے جان آلے سوال

 12توں  17وریاں دے لوکیں صرف
 Pfizer COVID-19ویکسین لوا سکدے نیں۔
اپنے نیڑے ویکسین لوان دی سائٹ لبھن لئی nyc.gov/vaccinefinder ،تے جاؤ
یا  877-829-4692تے کال کرو۔ واہوا سائٹس تے اپائنٹمینٹ دی لوڑ نہیں۔
•ویکسینز مفت نیں! ویکسین لوان لئی تہانوں ہیلتھ انشورنس دی لوڑ نہیں اے۔
•اک بال نوں ویکسین لوان لئی ماں پے یا نگران نوں ذاتی طور تے یا فون تے الزمی اجازت دین دی لوڑ اے۔ واہوا
سائٹس تحریری اجازتاں وی قبول کردیاں نیں۔  12توں  15وریاں دے بال لئی نال کسے وڈے دا ہونا الزمی اے۔
•عمر دا ثبوت ،جیداں کہ اک  IDیا پیدائش دے سرٹفیکیٹ دی لوڑ اے۔ اک بال دی تھاں ماں پے وچوں
کوئی یا نگران عمر دی تصدیق کر سکدا اے۔
•ڈاکٹری پڑچوالں وچ  Pfizerویکسین  12توں  17وریاں دے لوکاں تے ٹیسٹ کیتی گئی سی اتے
 COVID-19دی بماری دے خالف محفوظ اتے موثر ثابت ہوئی۔ مضر اثرات عمومی نیں اتے ایدا مطلب
اے کہ تہاڈا جسم مدافعت بنا رہیا اے!
 181.وریاں توں گھٹ عمر دے لوکاں نوں ویکسین لوان دی لوڑ کیوں اے؟ میرا خیال اے  COVID-19گھٹ عمر دے
لوکاں نُوں متاثر نہیں کردا۔

ہر عمر دے لوکاں نوں  COVID-19لگ سکدا اے۔ جد کہ  COVID-19وڈیاں لئی بہتا خطرناک اے ،پر گھٹ عمر دے لوکیں
وی  COVID-19توں بمار اتے فوت ہوئے نیں۔ کجھ لوکاں نوں  COVID-19ہون توں بعد طویل مدتی صحت دے رولے وی ہوندے
نیں ،جیداں کہ ساہ لین وچ اوکڑاں یا دائمی تھکاوٹ۔

گھٹ عمر دے لوکاں نوں ویکسین لوانا ہوراں نوں وی محفوظ رکھن وچ مدد دیندا اے ،جیداں کے دادا دادی اتے رشتے دار جیہڑے
صحت دی ایداں دی حالت وچ نیں جیہڑی اونہاں نوں شدید نتیجیاں لئی ودھ خطرے وچ پا دیندی اے۔ جیداں کہ ویکسین لوانا
وائرس دے پھیالؤ نوں روکن وچ مدد دیندا اے ،تے ایہہ تہاڈی کمیونٹی وچ لوکاں دی وی مدد کردی اے۔ بھاویں بمار محسوس
نہ وی کرن تاں وی گھٹ عمر دے کئی لوکیں وائرس دا شکار ہو سکدے نیں اتے پھیال سکدے نیں۔
2.کیی مینوں ویکسین لوان دی لوڑ اے؟
ہر کسے کول ویکسین لوان دا انتخاب موجود اے۔ اسی چاہندے آں کہ لوکاں کول فیصلہ لین لئی درکار
جانکاری ہووے۔
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 183.وریاں توں گھٹ عمر دا بندا کیتھوں ویکسین لوا سکدا اے؟

 NYCوچ ویکسین لوانا سوکھا اے۔ اپنی نیڑے سائٹ لبھن لئی تُسی  nyc.gov/vaccinefinderتے جا سکدے یا 877-829-4692
تے کال کر سکدے او۔  12توں  17وریاں دے لوکیں صرف  Pfizerویکسین لوا سکدے نیں ،تاں اوہ سائٹ لبھن دا پک کرو جیہڑی ایہہ
ویکسین پیش کردی ہووے۔
4.سانوں کیداں پتے لگے گا کہ گھٹ عمر دے لوکاں تے ویکسینز کم کر رہیاں نیں؟

گھٹ عمر دے لوکاں تے  Pfizerویکسین دی تحقیق کیتی گئی سی اتے بہتی محفوظ اتے موثر ثابت ہوئی۔ امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ
ایڈمنسٹریشن اتے ہور تنظیماں نالے خود مختار ماہرین ولوں عمل دی سخت نگرانی کیتی گئی سی۔
5.مضر اثرات کیی نیں؟ کیی ایدی تکلیف ہووے گی؟
نوجوان بندا ویکسین لگن ویلے ماڑی جئی پیڑ محسوس کر سکدا اے ،جیداں کوئی ہور ٹیکہ لگدا اے۔ بعد وچ ،اونہاں نوں ٹیکہ لگن
آلی بانہہ وچ پیڑ ہو سکدی اے ،اتے اوہ تھکاوٹ یا پیڑ نوں محسوس ،سر پیڑ ،یا تاپ دا شکار ہو سکدے نیں۔ عمومی طور تے ایہہ
عالمتاں نیں کہ جسم مدافعت بنا رہیا اے۔ مضر اثرات عمومی طور تے اک یا دو دناں تیکر رہندے نیں۔ جے مضر اثرات بارے تہاڈے
کوئی وی خدشات نیں ،تے اپنے باالں دے ماہر ڈاکڑ نال گل کرو یا  311تے کال کرو۔
 Pfizerویکسین دے دو ٹیکے لوان دی لوڑ ہوندی اے۔ بھاویں پہلے ٹیکے بعد تہاڈے یا تہاڈے بال وچ مضر اثرات ظاہر ہون فیر وی
دوجا ٹیکہ لوانا ضروری اے۔
6.ویکسین تے کینا خرچہ آںدا اے؟ جے ساڈی انشورنس نہیں اے تے فیر؟
ویکسین مفت دستیاب اے اتے اینوں لوان لئی تہانوں انشورنس دی لوڑ نہیں اے۔ جے تہاڈی انشورنس اے ،تے اونہوں بل کیتا
حصہ یا کوئی ہور فیس چارج نہیں کیتی جاوے گی۔
جا سکدا اے پر تہاڈے کولوں ادائیگی وچ تہاڈا ّ
7.میرے ٹبر دا کوئی ڈاکٹر نہیں اے۔ جے میرے کوئی سوال ہون تے میں کینوں کال کراں؟

ویکسینز بارے ہور جانکاری لئی nyc.gov/covidvaccine ،یا  cdc.gov/covidvaccineمالحظہ کرو۔ تُسی  311تے کال
وی کر سکدے او اتے کسے نال  COVID-19ویکسینز بارے گل کر سکدے او۔
8.ویکسین لوان دے بعد اک نوجوان فرد کیی کر سکدا اے؟

اک واری پوری ویکسین لوان توں بعد ساریاں سرگرمیاں محفوظ نیں! پوری ویکسین لوان آلے لوکیں اوہ ساریاں سرگرمیاں واپس
کر سکدے نیں جیناں توں اوہ عالمی وباء توں پہالں لطف اندوز ہوندے سن اتے بہتیاں سرگرمیاں منہ ڈھکے اتے جسمانی فاصلہ
اختیار کیتے بنا کر سکدے نیں۔ مخصوص تھاواں تے ،لوکاں نوں ماسکس پانے پین گے ،بھاویں ویکسین لوائی ہووے۔ جے مالک یا
منتظم تقاضا کرے تے ایدے وچ سکولز ،پبلک ٹرانسپورٹیشن ،سٹورز اتے ہور عوامی تھاواں شامل نیں۔
اسی تجویز کردے آں کہ جیدوں تیکر ہور لوکیں وی ویکسین نہ لوا لین تے اندرونی تھاواں وچ منہ نوں ڈھک کے رکھو۔
9.کیی  12توں  17وریاں دے لوکاں نوں ویکسین لوان لئی اجازت دی لوڑ ہووے گی؟
جی ہاں ماں پے یا نگران نوں رضامندی ظاہر کرن دی لوڑ ہووے گی۔ اپائنٹمینٹ دے ویلے رضامندی ذاتی طور تے یا فون تے ظاہر
کیتی جا سکدی اے۔ کجھ ویکسینیشن سائٹس تحریری رضامندی قبول کردیاں نیں ،بشمول شہر ولوں چالئیاں جان آلیاں ساریاں
سائٹس۔  12توں  15وریاں دے لوکاں نوں ویکسینیشن سائٹ تے ماں پیاں یا نگران یا اوس بالغ نگہداشت کار جینوں ماں پے یا
نگران نے منتخب کیتا ہووے ،اوہدے نال آنا چاہیدا اے۔
نوجوان بندے نوں عمر دا ثبوت ،جیداں کہ پیدائش دا سرٹیفیکیٹ یا جمن دی تریخ آلی  IDدی لوڑ ہووے گی۔ جے اونہاں کول
عمر دا ثبوت نہ ہووے ،تے ماپیاں وچوں کوئی یا نگران اونہاں دی عمر دی تصدیق کر سکدا اے۔ ویکسین لوان لئی تہانوں اپنی
امیگریشن دی حیثیت شئیر کرن دی لوڑ نہیں۔

 NYCمحکمہ صحت حاالت بدلن دے نال سفارشاں بدل سکدا اے۔ 5.26.21
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 ویکسین سائٹ دے مقاماتCOVID-19 گھٹ عمر دے لوکاں لئی نیویارک شہر وچ
،ہیٹھاں درج سائٹس لئی اپائنٹمینٹ دی لوڑ نہیں۔ اضافی سائٹس تالش کرن لئی
" ویکسین دی قسم نوں تالش کرو۔Pfizer"  مالحظہ کرو اتےnyc.gov/vaccinefinder
Brooklyn
NYC Health + Hospitals,
Coney Island
2601 Ocean Parkway
Brooklyn, NY 11235
NYC Health + Hospitals,
Kings County
451 Clarkson Ave.
Brooklyn, NY 11203
NYC Health + Hospitals,
Woodhull
760 Broadway
Brooklyn, NY 11206
NYC Vaccine Hub St. Nicks Alliance
211 Ainslie St.
Brooklyn, NY 11211
NYC Vaccine Hub Flatbush YMCA
1401 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11210
NYC Vaccine Hub Starrett City/Spring
Creek Towers
Cityblock Health
1310 Pennsylvania Ave.
Brooklyn, NY 11239
Barclays Center Modell’s Sports
140 Flatbush Ave.
Brooklyn, NY 11217
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NYC Vaccine Hub - Brooklyn
Children’s Museum
145 Brooklyn Avenue
Brooklyn, NY 11203

Manhattan

Bronx

NYC Health + Hospitals,
Bellevue
462 First Ave.
Manhattan, NY 10016

Bronx Zoo
Vaccination Site
2300 Southern Blvd.
Bronx, NY 10460
NYS - Bay Eden
Senior Center
1220 E. 229th St.
Bronx, NY 10466
NYC Health + Hospitals,
Jacobi
1400 Pelham Parkway
South
Bronx, NY 10461
NYC Health + Hospitals,
Lincoln
234 E. 149th St.
Bronx, NY 10451
NYC Health + Hospitals,
North Central Bronx
3424 Kossuth Ave.
Bronx, NY 10467
NYC Vaccine Hub Lehman College The Apex Center
250 Bedford Park Blvd. West
Bronx, NY 10468
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NYS - Javits Center
11 429th Ave.
Manhattan, NY 10018

NYC Health + Hospitals,
Harlem
506 Lenox Ave.
Manhattan, NY 10037
NYC Health + Hospitals,
Metropolitan
1901 First Ave.
Manhattan, NY 10029
NYC Vaccine Hub Yeshiva University
2495 Amsterdam Ave.
Manhattan, NY 10033
NYC Vaccine Hub - Abyssinian
Baptist Church
132 West 138th St.
Manhattan, NY 10030
NYC Vaccine Hub - American
Museum of Natural History
200 Central Park West
Manhattan, NY 10024

NYC Vaccine Hub - ATC
Vaccination Times Square
( تجربہNFL Experience )پچھال
20 Times Square
Manhattan, NY 10036

Queens

NYC Vaccine Hub Fulton Center/Google
9 119th Ave.
Manhattan, NY 10011

Citi Field
126 2-36th St.
Queens, NY 11368

Staten Island
Northwell SIUH Empire Outlets
55 Richmond Terrace
Staten Island, NY 10301

NYS - Aqueduct Racetrack
00-110 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11420

NYS-FEMA York College
02-160 Liberty Ave.
Queens, NY 11433
NYC Health + Hospitals,
Elmhurst
01-79 Broadway
Queens, NY 11373

NYC Vaccine Hub - St. Joseph St. Thomas School
NYC Health + Hospitals,
50 Maguire Ave.
Queens
Staten Island, NY 10309
164 68-82th St.
Queens, NY 11432
Northwell SIUH Staten Island Mall
280 Marsh Ave.
Staten Island, NY 10314
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NYC Vaccine Hub Queensborough
Community College
Robert F. Kennedy Hall
56 05-221th Ave.
Queens, NY 11364
NYC Vaccine Hub - Korean
Community Services
32 05-203nd Ave.
Queens, NY 11361
NYC Vaccine Hub - Queens
Center Mall
92 56-58nd St.
Queens, NY 11373
NYC Vaccine Hub - Queens
Public Library at Ozone
Park
24-92 Rockaway Blvd.
Queens, NY 11417
Queens Public Library Flushing Library
17-41 Main St.
Queens, NY 11355

