
سے متعلق رہنمائی آپ کی ویکسینز کے لیے ادائیگی
 آپ کے بچوں کی ویکسینز سے متعلق ادائیگی 

کی  CDCاگر  ) بیماری سے بچاؤ کی سروسز فراہم کریں گے۔IHSہیلتھ سینڻرز اور انڈین ہیلتھ سروس ( Hawaiianاگر اہل ہو، تو مقامی  سبھی بچوں کو ویکسین لینا ہے۔
) پروگرام فراہم کننده کے VFC) یا دیہی صحت کلینک پر ویکسینز برائے چلڈرن (FQHCsویکسین جو وفاقی معیار کے صحت مراکز ( 19-تجویز کرده ویکسینز اور کووڈ

کی تجویز کرده بچپن میں دی جانے والی  CDCمعمول کے مطابق  1ذریعے دی جاتی ہے وه مفت ہیں، تو آپ کا ڈاکڻر مالقات کے لیے دوسرے اخراجات عائد کر سکتا ہے۔ 
 ویکسینز مفت ہونی چاہئے۔

ویکسینز کے لیے انتظامی فیس کی   VFCاگر آپ  2فلو اور دوسری ویکسینز کو مشترکہ ادائیگی یا متوازی بیمہ عائد کیے بغیر آپ کے ہیلتھ بیمہ کے ذریعہ کور کیا جانا چاہئے۔ 
 ے ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ادائیگی نہیں کر پائیں گے اور آپ سے چارج نہیں لیا جائے گا۔ ادائیگی نہیں کر سکت

 بالغوں کو دی جانے والی ویکسینز کے لیے ادائیگی 

 ذاتی ہیلتھ بیمہ  ●
یہ پوچھنے کے لیے اپنے بیمہ آپ  قانون کے مطابق، تجویز کرده ویکسینز آپ کی بیمہ کمپنی کی طرف سے آپ کو بال معاوضہ دی جانی چاہئے۔ ○

یا تو کسی ڈاکڻر کی آفس میں یا کسی مخصوص فارمیسی  -کمپنی سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی ویکسینز بنا کسی قیمت کے کہاں دی جاتی ہیں 
 میں۔

 طبی امداد  ●
کی تجویز کرده تمام  CDCرتے ہیں، لیکن کچھ کم از کم کچھ بالغوں کو دی جانے والی ویکسینز کور ک بےزیاده تر ریاستی طبی امداد والے منصو ○

 ویکسینز مفت میں پیش نہیں کر سکتے ہیں۔
پ کواپنے ریاستی طبی امداد ایجنسی سے رابطہ کریں تاکہ یہ معلوم کرسکیں کہ جس ویکسین(ز) کی آپ کو ضرورت ہے کیا وه مفت ہوں گی اور کیا آ ○

ان سے یہ بھی پوچھیں کہ کیا ویکسینز کسی   میرا مطلب، ہر شاٹ کے لیے فیس) بھی ادا کرنی ہوگی۔ایک کاپی، مشترکہ بیمہ، یا ویکسین انتظامیہ فیس (
 مخصوص ڈاکڻر، فارماسسٹ، یا دیگر صحت نگہداشت فراہم کننده سے دلوانا ضروری ہے۔ 

 طبی نگہداشت  ●
 (میڈیکل انشورینس) کے تحت بنا کسی چارج کے فلو اور نیوموکوکل ویکسینز دیتے ہیں۔  Bطبی نگہداشت پارٹ  ○
 منصوبہ فراہم کننده کو کال کریں۔  Dمزید معلومات کے لیے اپنے پارٹ  کے منصوبے بنا کسی قیمت کے کور کرتے ہیں۔ Dطبی نگہداشت پارٹ  ○

 کوئی ہیلتھ بیمہ نہیں ●
متعلقہ کسی بھی فیس کی کل قیمت ادا کرنی ہوگی، جیسے ڈاکڻر کی آفس، ہیلتھ کلینک، یا فارمیسی میں آفس کی  غالبا آپ کو ویکسینز اور اس سے  ○

 ادائیگی، متوازی بیمہ، اور/یا کوئی ویکسین انتظامیہ فیس (جیسے ہر ایک شاٹ لینے کی فیس)۔ 

 اگر میں ویکسینز کا خرچہ نہیں دے پاؤں تو پھر کیا ہوگا؟

ں ی ویکسینز کی قیمت کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، تو آپ اپنے ریاستی یا مقامی ہیلتھ شعبہ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور یہ پوچھ سکتے ہیاگر آپ اپنی ضرور ●
ے عالقے میں آپ اپن کہ کیا ان کے علم میں کوئی ایسا ریاستی پروگرام ہے جہاں بالغ کو دی جانے والی ویکسینز بنا کسی قیمت یا کم قیمت پر دی جاتی ہیں۔

FQHC، RHC انڈین ہیلتھ سروسز سینڻر، یا مقامی ،Hawaiian  ہیلتھ سینڻرز سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ کیا وه کم قیمت پر ویکسینز
کلینکس میں آپ کو بطور مریض رجسڻر  آپ کو ویکسینز دینے کے لیے   کو کال کرتے ہیں۔ CDCپر  CDC-INFO (1-800-232-4636) 800-1دیتے ہیں یا 

 ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ 

 مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل مالحظہ کریں 
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رہنما فلو ویکسنیشن کے لیے
 انفلووینزا (وبائی زکام) کیا ہے؟

کسی بھی شخص  امریکہ میں عام طور پر اکتوبر سے مئی تک پھیلتا ہے۔انفلووینزا، عام طور پر "فلو (شدید نزلہ)" کے طور پر جانا جاتا ہے جو ایک متعدی بیماری ہے اور یہ 
ین، اور اور اس سے بڑی عمر کے لوگ، حاملہ خوات 65کو فلو/شدید نزلہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ کمزور افراد کے لیے بہت زیاده خطرناک ہے، جیسے شیرخوار کم عمر بچے، 

 وج رہے یا کمزور مدافعتی نظام والے لوگ۔ جمخصوص صحت کے حاالت سے 

 ویکسین لینے کی وجہ کیا ہے؟

فلو ویکسین الکھوں بیماریوں اور ہر سال فلو سے متعلق ڈاکڻروں کے   امریکہ میں ہر سال فلو سے ہزاروں لوگ مرتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہسپتال میں داخل کیے جاتے ہیں۔
 پاس جانے سے بچاتی ہے۔

 ویکسین کسے لینی چاہئے؟

ماه اور اس سے زیاده عمر کے ہر فرد کو ہر فلو سیژن میں ویکسین لگانے کا   6) ہر CDCمرض پر کنڻرول اور روک تھام کے مراکز ( ہر فرد کو فلو ویکسین لینی چاہئے۔
 مشوره دیتے ہیں۔ 

 لے سکتا/سکتی ہوں؟  ویکسین کے ساتھ دوسری ویکسینز 19-کیا میں کووڈ

-دنوں کے اندر کووڈ 14اس میں اسی دن یا  ویکسینز اور دوسری ویکسینز لی جا سکتی ہیں۔ 19-اب وقت کی پرواه کیے بغیر کووڈ  ●
 3ویکسین اور دوسری ویکسینز سے متعلق ایک وقت کی انتظامیہ شامل ہیں۔ 19

 کیا مجھے فلو ویکسین سے شدید نزلہ ہو سکتا ہے؟

 نہیں، فلو ویکسینز سے آپ کو شدید نزلہ والی بیماری نہیں ہو سکتی ہے۔  ●

 مزید معلومات کے لیے مندرجہ ذیل مالحظہ کریں
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