
 COVID-19 خپل ماشوم د

واکسین رسه خوندي کړئ

ستاسو ماشوم ته د COVID-19 واکسین ورکول به د دوي په سالم ساتلو کې 

مرسته وکړي. دا عادي خبره ده چې پوښتنې او اندیښنې ولرئ.

الندې معلومات کولی شي تاسو سره د واکسین کولو په اړه پریکړې کې 

مرسته وکړي!

ولې زما ماشوم باید د ایا د COVID-19 واکسین خوندي دي؟

COVID-19 واکسین ترالسه کړي؟

هو! د COVID-19 واکسینونه:

د•ماشومانو•لپاره•د•سپارښتنې•دمخه•په•احتیاط•سره•مطالعه••	

شوي•••دي.•هیڅ•د•کلینیکي•آزموینې•مرحلې•له•پامه•غورځول•

شوي•ندي•او•د•خوندیتوب•مسلې•نه•دي•رد•شوي.

د•شدید•COVID-19•ناروغۍ•مخنیوي•او•په•روغتون•کې•بستر••	

کولو•کې•اغیزمن•دي.

د•خوندیتوب•لپاره•په•دوامداره•توګه•څارل•کیږي.•	

*ماشومان د COVID-19 واکسین ډوزونه ترالسه کوي چې د دوي عمر 
سره مناسب وي. د واکسین ټول دوزونه ماشومانو ته ورکول کیږي د 

واکسین کولو په وخت کې د ناروغ عمر پورې اړه لري – دا د دوي د وزن 

پراساس ندي.

ستاسو د ماشوم واکسین کول مرسته کولی شي:

دوي د سختو ناروغیو او ممکنه بستري کیدو څخه ساتي.•	

د COVID-19 د خپریدو مخه ونیسئ او د هغو کسانو ساتنه •	
وکړئ چې د واکسین ترالسه کولو توان نلري.

د COVID-19 انفیکشن/انتان له امله د راتلونکي روغتیایی •	
ستونزو او د غړو زیان مخه ونیسئ.

په وړکتونونو او ښوونځیو کې ماشومان په شخصي توګه زده •	
کړه وکړئ.

ماشومانو ته اجازه ورکړئ چې په خوندي توګه په ورزش، •	

لوبو ، او نورو ګروپي فعالیتونو کې برخه واخلي.

هو! COVID-19 ناروغي کولی شي:

د•سختې•ناروغۍ•المل•کیږي،•حتی•په•صحتمنده••	

ماشومانو•کې.

د•روغتیا•ستونزو•المل•کیږي•لکه ملټي سیسټم انفالیمټري •	

سنډروم )MIS-C( —•یو•داسې•حالت•چې•د•بدن•مختلف•

برخې•پړسیږي،•پشمول•د•زړه،•سږي،•پښتورګي،•ماغزه،•

پوستکی،•سترګې،•یا•د•معدې•عضلی.

د•اوږدې•مودې•اغیزو•المل•کیږي•)د اوږدې  COVID په•نوم••	

پیژندل•کیږي(.•اوږد•کوویډ•کولی•شي•ساه•اخیستلو•کې•

ستونزې•،•سرخوږي،•د•تمرکز•کولو•ستونزه•)دماغي•غبار(•او•

خپګان•المل•وي.

په•ځانګړې•توګه•د•هغو•ماشومانو•لپاره•خطر•لري•چې •	

د طبي شرایطو الندې وي.

*هرڅوک چې اوس مهال په COVID-19 اخته وي باید واکسین ترالسه 
کولو ته منتظر پاتې شي تر څو چې په بشپړ ډول روغ شي او دوي نور جال 

کولو ته اړتیا نلري. د ځانګړي معلوماتو لپاره خپل ډاکټر څخه پوښتنه وکړئ.

کولی شي د COVID-19 سره ناروغ شي

ناروغي په ماشومانو کې جدي ده؟

خوندي

اغیزمن

وړیا

https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/mis/mis-c.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/people-with-medical-conditions.html


زما ماشوم ال دمخه د COVID-19 ناروغۍ 

باندې اخته شوی. واکسین ولې اړین دي؟

حتی که تاسو دمخه COVID-19 لرئ ،تاسو باید 

واکسین وکړئ ځکه چې:

تاسو کولی شئ له یو ځل څخه ډېر په COVID-19 ناروغی •	

اخته شئ.

دا معلومه نده چې د COVID-19 ناروغۍ څخه معافیت •	
)تحفظ( به څومره دوام وکړي.

د COVID-19 واکسین ترالسه کول کولی شي اضافي •	
محافظت چمتو کړي.

د COVID-19 واکسین د هرچا لپاره وړیا دي!
د واکسین کولو لپاره covid19.nj.gov/finder ته الړ شئ.

د ال زیاتو معلوماتو لپاره:
 د واکسین کال سنټر )1-855-568-0545( 	
	 COVID19.NJ.GOV 

سوارلی ته اړتیا لری؟ 211 ته زنګ ووهئ یا NJ Transit's Vaxride وګورئ

جوړ•شوی: 6/17/2022

آیا د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د بلوغت ته 

د رسیدو دمخه د واکسین کولو سره د 

زیږون یا پراختیا اندیښنې شتون لري؟

د واکسین جانبي اغیزې څه دي؟

د واکسین جانبي اغیزې:

معموال معتدل وي او کیدای شي ستړیا، د عضالتو درد، •	

سر درد، او درد پکې شتون ولري چیرې چې ستنه ورکړل 
شوی وۍ.

په هغه ځای کې چې واکسین ورکړل شوی و د یو یخ کالي •	
وینځلو په کارولو سره اداره کیدی شي ،د ډیری مایعاتو 

څښل ،او احتماال وروسته د درملو اخیستل که ستاسو 

ډاکټر تصویب کړي.

* ځینې•ماشومان•ممکن•هیڅ•جانبي•اغیزې•ونه•لري.•جدي•جانبياغیزې•
نادره•دي.•والدین•او•پالونکي•کولی•شي•خپل•ماشوم•په v-safe کې•ثبت•

او•راجستر•کړي،•کوم•چې•د•COVID-19•واکسین•کولو•وروسته•شخصي•او•

محرم•روغتیایی•معاینات•چمتو•کوي.

نه! هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د 

COVID-19 واکسین په بلوغت اغیزه وکړي.
هیڅ داسې شواهد شتون نلري چې د COVID-19 واکسین په •	

میرمنو یا نارینه وو کې د زیږون ستونزې رامینځته کوي.
امیندواره خلک د جدي ناروغۍ، د وخت څخه مخکې زیږون •	

)د 37 اونیو څخه مخکې ماشوم زیږون( او احتماال د 
امیندوارۍ له السه ورکولو )سقط( خطر لري که چیرې دوی د 

COVID-19 سره ناروغ شي.
د COVID-19 واکسینونو هیڅ یو ژوندی ویروس نلري. دا •	

نشي کولی هرڅوک په COVID-19 اخته کړي ،پشمول هغه 

څوک چې امیندواره وي یا ماشوم لري.

http://covid19.nj.gov/finder
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/faqs/nj-information/slowing-the-spread/how-can-i-get-help-with-scheduling-a-vaccine-appointment
https://covid19.nj.gov/
https://www.njtransit.com/vaxride
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafe.html

