نیویارک کے باشندوں کے لیے COVID-19

کی ویکسینوں سے متعلق ضروری معلومات
 COVID-19ویکسینیں  16سال یا اس سے زیادہ عمر کے نیویارک کے تمام باشندوں کے
لیے دستیاب ہیں۔

 COVID-19کی ویکسینیں محفوظ اور مؤثر ہیں۔

 COVID-19ویکسینیں تیار کرتے وقت سائنسدانوں نے
دیگر ویکسینوں پر کی گئی کئی دہائیوں کی تحقیق سے
استفعادہ کیا۔ یہ ویکسینیں بڑے کلینکل مطالعات کے
عمل سے گزری ہیں ،جن میں مختلف عمر ،قومیت اور
نسل سے تعلق رکھنے والے دسیوں ہزار افراد کو شامل
کیا گیا۔ ان مطالعات میں دیکھا گیا کہ ویکسینیں محفوظ
ہیں اور لوگوں کو  COVID-19کی شدید بیماری سے
محفوظ رکھنے ،اسپتال داخل ہونے اور موت سے محفوظ
رکھنے میں بہت مؤثر ہیں۔ فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن
( )Food and Drug Administration, FDAنے ان
ویکسینوں کو ہنگامی استعمال کے لیے منظور کیا ہے۔

 COVID-19کی ویکسینیں آپ کو مفت فراہم کی
جا رہی ہیں۔

نیویارک کے  16سال یا اس سے زیادہ عمر کے تمام باشندے
مفت ویکسین لگوا سکتے ہیں۔ویکسین لگوانے کے لیے آپ کے
ترک وطن کی حیثیت
پاس بیمہ موجود ہونے یا آپ کو اپنی
ِ
شیئر کرنے کیضرورت نہیں ہے۔

آپ کو کچھ ضمنی اثرات محسوس ہو سکتے ہیں۔

عام ضمنی اثرات میں اس بازو میں سوزش یا سوجن جس
پر ٹیکہ لگا تھا ،سر درد ،جسم میں درد ،تھکاوٹ اور بخار
شامل ہیں۔ان ویکسینوں میں ایسا وائرسنہیں ہے جو کہ
 COVID-19کا سبب بنتا ہو،نہ یہ آپ کے  DNAمیں تبدیلی
التی ہیں اورنہ ہیان سے آپ کو  COVID-19ہو گا۔

احتیاطی تدابیر جاری رکھیں۔

ہم جانتے ہیں کہ یہ ویکسینیں آپ کی حفاظت کرتی ہیں،
لیکن ابھی بھی ہمیں اس بارے میں مزید جاننے کی ضرورت
ہے کہ یہ وائرس کے پھیالؤ پر کس طرح اثر انداز ہوتی ہیں۔
فی الحال ،ویکسین لگوا لینے کے بعد بھی ،اگر آپ بیمار ہیں
تو گھر پر ہی رہیں ،دوسروں سے  6فٹ کا فاصلہ برقرار
رکھیں ،درست طریقہ سے چہرے پر نقاب پہنیں اور اپنے
ہاتھ بار بار دھوئیں۔
ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے
 nyc.gov/vaccinefinderمالحظہ کریں یا
 877-829-4692پر کال کریں۔

ویکسین لگوانے کے لیے سائٹ تالش کریں۔

اپنے نگہداشت صحت فراہم کنندہ یا جہاں آپ مالزمت
کرتے ہیں ان سے معلوم کریں کہ آیا وہ ویکسینیں لگوا کر
دے رہے ہیں۔ویکسینیشن سائٹ تالش کرنے کے لیے
 nyc.gov/vaccinefinderمالحظہ کریں یا
 877-829-4692پر کال کریں۔

NYC VACCINE FOR ALL:

SAFE, FREE, EASY

صورتحال کے ارتقاء کو دیکھتے ہوئے  NYCمحکمہ صحت
سفارشات تبدیل کر سکتا ہے۔ 4.26.21
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