 COVIDدی
نیویارک دے شہریاں ن ُوں COVID--19
ویکسینز بارے کیی جانن دی لوڑ اے
نیویارک دے  16وریاں یا ایہدے توں ودھ عمر دے سارے شہریاں لئی ہ ُن COVID-19
دیاں ویکسینز دستیاب نیں۔

 COVID-19دیاں ویکسینز محفوظ اتے موثر نیں۔
سائنس داناں نے  COVID-19دیاں ویکسینز بناؤن ویلے ہور
ویکسیناں لئی کیتی ہوئی دہائیاں دی کھوج نوں ورتیا اے۔
ویکسیناں وڈیاں ڈاکٹری پڑچوالں وچوں لنگھیاں نیں جیہناں وچ
وکھو وکھ عمراں ،نسالں اتے قوماں دے لکھاں لوک رلتی سن۔
ایناں پڑچوالں نے ظاہر کیتا کہ ویکسینز محفوظ نیں اتے لوکاں
نوں  COVID-19دی شدید بماری ،ہسپتال وچ داخلے اتے موت
توں بچاون وچ بہتیاں موثر نیں۔ محکمہ خوراک اتے ادویات
دی تنظیم ( )Food and Drug Administration, FDAنے
ویکسینز نوں ہنگامی صورتحال وچ ورتن لئی منظوری دتی اے۔

تُ سی کجھ مضر اثرات دا سامنا وی کر سکدے او۔
عمومی مضر اثرات تہاڈی بانہہ جیتھے تہانوں شاٹ لگی اے
اوتھے پیڑ ،سر پیڑ ،جسم وچ پیڑ ،تھکیواں اتے تاپ شامل نیں۔
ویکسینز وچ اوہ وائرس نہیں ہوندا جیہڑا  COVID-19دا کارن
بندا اے ،تہاڈا  DNAتبدیل نہیں کردا اتے تہانوں COVID-19
دا شکار نہیں کردا۔

احتیاطی تدبیراں نوں اپناندے رہوو۔
 COVID-19دیاں ویکسینز تہانوں مفت فراہم
کیتیاں جاندیاں نیں۔
نیویارک دے  16وریاں یا ایہدے توں ودھ عمر دے سارے
شہری مفت ویکسین لوا سکدے نیں۔ ویکسین لوان لئی
تہانوں انشورینس یا اپنی امیگریشن دی حیثیت ظاہر کرن
دی لوڑ نہیں اے۔

اسی جاندے آں کہ ویکسینز تہانوں محفوظ رکھدیاں نیں ،پر
سانوں ہلے وی ہور جانن دی لوڑ اے کہ ایہہ وائرس دے پھیالؤ تے
کیداں اثر پاندیاں نیں۔ ہلے لئی ،ویکسین لوان توں بعد وی ،جے
تُسی بمار او تے گھر وچ رہنا جاری رکھو ،دوجیاں کولوں گھٹ توں
گھٹ  6فٹ دا فاصلہ بنا کے رکھو ،چنگی طرح منہ ڈھکن آال
نقاب پا کے رکھو اتے بار بار اپنے ہتھاں نوں دھوو۔
 nyc.gov/vaccinefinderمالحظہ کر کے یا
 877-829-4692تے کال کر کے ویکسین لئی
تقرری حاصل کرو۔

ویکسین لوان لئی سائٹ لبھو۔
اپنی صحت دی نگہداشت دے فراہم کار اتے آجر کولوں پچھو پئی
کیی اوہ ویکسینز پیش کر رہے نیں۔ ویکسین لوان دی تھاں لبھن
لئی  nyc.gov/vaccinefinderمالحظہ کرو یا  NYCسائٹ تے
اک تقرری حاصل کرن لئی  877-829-4692تے کال کرو۔

NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY
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