COVID-19 BOOSTER

LET’S DO THIS – Pashto
هغه کسانوته چې عمریې  16کالویا دهغه نه پورته وې سپارښتنه
کیږې چې د  COVID-19بوسترواکسین زرترزره وکړې.
د بوسترواکسین ته ولې اړتیا لیدل کیږې؟

حتا که تاسوپخوا هم  COVID-19لرل ،مطالعات وايې چې ستاسې معافیت کچه دوخت په تیریدوسره ټیټیږې.
د بوسترد دوز واکسین کول ستاسود معافیت سیستم ته خبرورکوې چې څنګه ویروس ومومې اوورسره مقابله وکړې .د بوسترواکسین د
 COVID-19څخه د خطرناکوناروغیوپه وړاندې  %95ساتنه کوې.

څوک کولې شي د بوسترواکسین واخلې؟

د  16کلونوعمرخلک اودهغه نه پورته عمرکولې شي د  COVID-19ددوهم دوزواکسین څخه دری میاشتې وروسته د بوسترواکسین
واخلې.

حتاځوان اوروغمن خلک باید د بوسترواکسبن واخلې .د ژمې په موسم کې ،د ویروس د نیولوخطرډیریږې ،د بوسترواکسین یوپرمخ
وړاندې ګام دې چې کولې شي تاسې اوستاسې چاپيریال خلک خوندې وساتې.

که ما دمخه  COVID-19لرل زه اړیم چې بوسترواکسین واخلم؟

هو .د هرچا طبعی معافیت د راتلونکې عفونیت پر وړاندې توپيرلرې .د بوسترواکسین ستاسې مقاومت د خطرناکوناروغیوپروړاندې
 %95ساتنه کوې.
کله چې تاسود ویروس څخه په بشپړډول روغ شوي کولې شي دبوسترواکسین واخلې .ډیروخلکو دپاره به دا به د انفکشن څخه د  4نه
تر 6اونیوپورې وروسته وې.

د بوستر دوز دپاره به کوم واکسینونه شتون ولرې؟

د  18کلونوعمراوهغه نه پورته عمرخلکود بوستر واکسین دپاره د  Pfizerاو Moderna mRNAسپارښتنه کیږې ،حتا که تاسې دخپل
لمړی دوه دوز بل واکسینونه کړې وې .د  Pfizerواکسین د  16-17کلونوخلکودپاره منل شوي واکسین دې.
کله چې د  mRNAواکسین د طبابت له نظره د مصرف څخه منع شي کیدای شي د  AstraZenecaواکسین وکارول شي ،یا هغه
د  mRNAواکسین کولو نه انکاروکړې .که هغه کس دپاره د  COVID-19بل کوم واکسین مناسب نه وه کیدای شي د Novavax
واکسین څخه استفاده وشي.

>خپل د  COVID-19بوسترهمدا نن په  nsw.gov.auکې وخت نیونه وکړئ
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آیا زه به د بوسترڅخه جانبې عوارض اغیزه ووینم؟

کله چې تاسې خپله د بوسترواکسین واخلې ممکن تاسې به عمومې ډول ،عادی جانبې عوارض تجربه کړې ،عین شئ چې تاسې په
لمړیو دوو واکسینونوکې تجربه کړې .دا په ګډون د بازودرد ،تبه ،د عضالتودرد یا ستړیا احساس .که تشویش لرې خپل  GPکورنۍ
ډاکټر سره خبرې وکړې.

ولې هغه خلک چې عمرونه يې د  16کلونوڅخه اښکته وې د بوسترواکسین کولوبرخمن نه دي؟

هغه کسان چې عمرونه يې د  16کلونوڅخه اښکته وې د بوستر دوز واکسین سپارښتنه نه کیږې .په دغو عمرونوکې د COVID-19
څخه خطرناکه ناروغې غیرمعمول دې ،اولمړنې دوه دوزه پياوړې مصونیت ورکوې.

دابه امن وې که د حاملګې یا امیدوارې په وخت کې د بوسترواکسین وشي؟

دبوسترواکسین امن دې اود امیدواره میرمنودپاره کوم چې د  COVID-19واکسین  2دوزه شوي سپارښتنه کیږې.
دواکسین په کیدوسره ،همدا رنګه خپل کوچنۍ هم ساتنه کوې .داسی شواهد د شته هغه ساتنه چې تاسې د واکسین څخه اخلې
کوچنۍ ته هم انتقالیږې.
په لوړه کچه شواهد ښکاره کوې چې  COVID-19واکسین امید واره میرمنو ،میرمنې چې ماشوم ته تې ورکوې یا د حامله کیدو لپاره
هڅه کوې امن دې .دغه واکسینونه ستاسې په حامله کیدل اغیزه نلرې.

آیا د واکسین شته مرکبات ما دپاره مناسب دې؟

ټول شته مرکبات چې د  COVID-19په واکسین جوړولو کارول کیږې په (آسترالیايې معالج موادو ثبت)
 Australian Register of Therapeutic Goodsکې شتون لرې.
د  COVID-19هیڅ یو واکسین په آسترالیا کې ثبوت شوی نه دې چې:
>هګۍ یا حیوانی تولیدات لرې
>ژوندی ویروس ولرې چې د  COVID-19سبب کیږې
>وکولی شي په یوډول سره ستاسې په  DNAاغیزه یا اړیکه نیول وکړې
>داسې یومواد ولرې چې کولې شي تاسې تعقیب کړې
>ځینوخلکو دپاره به دغه واکسینونه د مذهبې یا عقیدې په لحاظ نا مناسبي وي.
که تاسې د رخصتیود لمانځلو د يوې برخې په نامه روژه اخلئ ،دابه امن وې چې  COVID-19واکسین اوبوسترواخلئ .د
 COVID-19واکسین ستاسي روژه نه ماتوې اود معدې دننوتلوسبب نه کیږې.
 COVID-19ستاسو  DNAسره غرض نلرې یا ستاسونسل کې بدلون نه راولې .واکسین ستاسو بدن ته سبق ورکوې چې څنګه خپل
بدن د  COVID-19په وړاندې ساتنه وکړې اوڅوشمیرو ورځوکې اغیزه کوې .په هیڅ ډول ستاسو  DNAباندې اغیزه یا اړیکه نه کوې.

آیا د بوسترواکسینونه اجبارې دي؟

نه ،په هرحال که تاسې مستحق یاست اود دوهم واکسین نیټې څخه تر 6میاشتوپورې بوسترواکسین مونه وې کړې نوتاسې د
 COVID-19واکسینونه د وخت سره دنه مطابقت تر مالحظې الندې راځې اووخت به درنه تیرشوي وې.

>خپل د  COVID-19بوسترهمدا نن په  nsw.gov.auکې وخت نیونه وکړئ
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پیاوړي کونکې ژمنې  COVID-19بوسترڅه ده او څوک يې باید واخلې؟

ځینې خلک د  COVID-19څخه دناروغیودجدی خطر سره مخامخ دي .چې دغه خلک دژمې د راتلونه دمخه ساتنه وشي اضافې
(دوهم) بوستردوز سپارښتنه کیږې.
تاسې د  2022کال داپریل نه پیل ژمې دپاره د  COVID-19واکسین (دوهم بوستر) برخمن یاست که چيرې تاسې:
> 65کلونوعمراوهغه نه پورته
> Aboriginalاو  Torres Strait Islander 50کلن اوهغه نه پورته
>زړوپام ساتلوخلکواوسیدونکې یا معیوب ساتلوځای
> 16کالونوعمراوهغه نه پورته او خوراډیره ایمنې نیمګړتیا لرونکې .دغه ډله خلکودپاره ،دژمې واکسین دوز به د  COVID-19پنځم
واکسین دوز (درې لمړنې دوز ،لمړې بوستراوژمنې بوستر).

تاسوکولې شي د  COVID-19ژمنې بوسترواکسین  4میاشتي وروسته دخپل لمړې بوسترڅخه واخلې ،یا  4میاشتي وروسته د تصدیق
شوي  COVID-19انفکشن څخه وروسته واخلې که تاسې د اول بوستر دوزنه را په دې خوا  COVID-19لرل.
هغه خلک کوم چې دژمنې  COVID-19اضافې واکسین برخمن دې همداسې د وړیا زکام واکسین هم برخمن کیږې.

آیا دابه امن وې چې د  COVID-19اوزکام واکسین په عین وخت کې ترسره شي؟

دابه امن او آسانه وې چې د  COVID-19اوزکام واکسین په یووخت ترسره شي .خپل  ،GPدرملتون سره وګورئ که غواړئ چې دواړه
واکسینونه یوځای ترسره شي.

وخت ټاکنۍ موندنه

د بوسترد پاره وخت ټاکنه په ټوله نیوساوت ولزکې په زرهاوځایونوکې الس رسې شته ،په ګډون د  GPsکورنۍ ډاکټران او درملتونونه.

همدا ډول د  NSW Healthکلینیکونه بغیر دمخه وخت ټاکنۍ څخه ‘ ’walk-inمنې دا په دې مانا دې دمخه وخت جوړولوته اړتیا
نشته.
>وخت موندنه وکړئ یا د  NSW Healthواکسینولوکلینک ته  walk-inبغیرداپوینټمنټ الړ شئ.
>خپل شاوخوا نږدې  GPکورنۍ ډاکټریا درملتون ،کلینک کې ،اپوینټمنټ جوړولو موندنه وکړئ
که تاسې اپوینټمنټ جوړولودپاره مرستې ته اړتیا لرئ( National Coronavirus Helpline ،دکروناویروس عامه اداری مرستې تلفون)
ته په  1800 020 080کې زنګ ووهئ او  8ته د ژباړلو خدمت دپاره فشارورکړئ.
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