امیندوارۍ ،شیدې ورکونکي ،او د
 COVID-19واکسینونه
کومیرناټي (فایزر) او سپایک ویکس (موډرنا) واکسینونه د امیندواره او شیدو ورکوونکیو میرمنو او د امیندوارۍ پالن لرونکیو لپاره
وړاندیز کیږي .میرمنې کولی شي د امیندوارۍ په هره مرحله کې واکسین ترالسه کړي.
د  COVID-19څخه د جدي ،منفي پایلو خطر د امیندواره میرمنو او د دوی زیږیدلي ماشوم لپاره لوړ دی .امیندواره میرمنې چې
 COVID-19ونیسي روغتون ته یي د تګ یا جدي پاملرنې ته یي اړتیا لوړه او د خطر کچه یی لوړیژي .د دوی د نه زیږیدلی
ماشوم د وخت څخه د مخکې د زیږیدلو لوړ چانس لري (د امیندوارۍ  37اونیو د مخه زیږیدنه) او اړتیا لري د پاملرنې لپاره
روغتون ته الړ شي.
واکسین کول د دې خطرونو د کمولو غوره الر ده .تاسو به د فایزر واکسین دوه دوزونو ته اړتیا ولري کوم چي د دریو څخه تر
شپږو اونیو په واټن کي تر السه کړي ،یا د موډرنا واکسین دوه دوزونو ته ،چي د څلورو څخه تر شپږو اونیو په واټن کي ترالسه
کړي.
د متحده ایاالتو څخه یوې مطالعې ،له  35,000څخه زیاتو امیندواره میرمنو ښودلې چې د واکسین کولو وروسته ضمني اغیزې
دواړه امیندواره او غیر امیندواره میرمنو کې ورته دې .واکسین کول د اختالطاتو چانس نه ډیروي لکه د وخت څخه د مخه زیږون،
یا د مړ ماشوم زیژونه ،د امیندوارۍ د عمر په کچه د ماشوم کوچنی او د زیږون نیمګړتیاوې.
لکه څنګه چې د امیندواره میرمنو په اړه د  COVID-19ډاټا ډیریږي ،موږ به د خپلو مشورو تازه کولو ته دوام ورکړو.

د امیندوارۍ پرمهال د  COVID-19واکسین د ترالسه کولو وروسته احتمالي ضمني اغیزې کومې دي؟
د  COVID-19واکسینونو وروسته عامي ضمني اغیزې په الندې ډول دي:
•
•
•
•
•
•

تبه
د مړوند خوږ
د سر خوږ
د عضالنو خوږ
د بندنو خوږ
ساړه توب.

که تاسو د واکسین کولو وروسته دا ضمنی اغیزي ولرئ ،تاسو کولی شئ د دې عامو ضمني اغیزو د کمولو لپاره پاراسټامول
وخوري .پاراسټامول د امیندوارۍ په ټولو مرحلو کې خوندي دی.
د ټولي نړۍ څخه مطالعاتو هیڅ ضمني اغیزې د امیندواره میرمنو یا د دوی د ماشومانو لپاره ندي موندلي .په هرصورت ،دا امکان
لري چې خورا نادر ضمني اغیزې شتون ولري چې څیړونکیو الهم ندي موندلي.
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ایا د امیندوارۍ پرمهال د  COVID-19واکسین کولو څخه زما د ماشوم لپاره د کومې ګټې شتون شته دي؟
امیندواره میرمنې د  COVID-19سره د نا ژوندي زیږون یا د وخت څخه مخکې زیږون لوړ خطر لري .د دوی د ماشوم د زیږون
پرمهال د فشار ښودلو احتمال هم شته دي ،یا په روغتون کې د نوي زیږیدلي جدي پاملرنې لپاره درملنې ته اړتیا ولري.
واکسین کول د دې خطرونو د کمولو لپاره غوره الره ده.
ساینسي شواهد دا وړاندیز کوي چې د  COVID-19واکسین ترالسه کولو وروسته د امیندواره میرمنو لخوا رامینځته شوي انټي
باډیز کولی شي د پالسنټا څخه تیر شي ،په ځانګړي توګه په میرمنو کې چې د امیندوارۍ په لومړیو کې واکسین شوي او چا چې د
ماشوم زیږیدو دمخه دواړه دوزونه ترالسه کړي وي .دا انټي باډیز ممکن ماشوم ته د ژوند لومړیو څو میاشتو لپاره د COVID-19
پروړاندې یو څه محافظت چمتو کړي.

د شیدو ورکونکیو میرمنو لپاره وړاندیزونه څه دي؟
فایزر او موډرنا د هغو میرمنو لپاره وړاندیز کیږي چې شیدې ورکوي .تاسو کولی شئ د واکسین کولو د مخه یا وروسته شیدې
ورکولو ته دوام ورکړئ.

د هغو میرمنو لپاره چي د امیندوارۍ پالن لری ،وړاندیزونه څه دي؟
فایزر او مودرنا د هغو میرمنو لپاره هم وړاندیز کیږي چې د امیندوارۍ پالن لري .د امیندوارۍ د مخه واکسین کول پدې معنی دي
چې تاسو احتمال لرئ د حمل په جریان کې د  COVID-19پروړاندې محافظت ولرئ .مهرباني وکړئ په یاد ولرئ چې:
•
•
•

تاسو اړتیا نلرئ چي د  COVID-19واکسین کیدلو د مخه یا وروسته د امیندواره کیدلو څخه مخنیوی وکړئ.
واکسین کول په امیندواره کیدلو اغیزه نه کوي.
تاسو اړتیا نلرئ چي د واکسین کیدو د مخه د امیندوارۍ ازموینه تر سره کړئ.

نور مالومات
د دې موندلو لپاره چې تاسو د  COVID-19واکسین چیرته ترالسه کولی شئ ،دhttps://covid-
 /vaccine.healthdirect.gov.auلیدنه وکړي.
که تاسو د  COVID-19واکسینونو په اړه پوښتنې لرئ ،خپل ډاکټر سره خبرې وکړئhealth.gov.au/covid19- ،
 vaccines-languagesته الړشئ ،یا د کورونا ویروس د مرستي کرښي ته په  1800 020 080زنګ ووهئ.
د ژباړې خدماتو لپاره 131 450 ،ته زنګ ووهئ.
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