
COVID-19 وائرس کی مختلف شــکلیں اور بوســٹرز
مــہ نا ئــق  حقا

COVID-19 بوسٹرز:
مجھے ایک اور ویکسین کی ضرورت کیوں ہے؟

میرے لیے COVID-19 بوسٹرز لگواتے رہنا کیوں ضروری ہے؟
COVID-19 کی پہلی ویکسین کا تحفظ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے۔ بوسٹرز اس تحفظ کو بحال کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ 

COVID-19 کا وائرس بھی وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور اصل ویکسینز اور بوسٹرز بھی وائرس کے نئے ورژنز یا نئی 
شکلوں کے خالف تحفظ نہیں دیتیں۔ سائنسدان بوسٹرز تشکیل دیتے ہیں جو وائرس کی نئی شکلوں کے خالف تحفظ دیتی ہیں۔

حالیہ ترین بوسٹر مجھے اب تک لگنے والی ویکسینز سے کیسے مختلف ہے؟
COVID-19 کی اولین ویکسینز—جنہیں ابتدائی سیریز کہا جاتا تھا—اصل COVID-19 وائرس کے خالف تحفظ کے 

لیے تشکیل دی گئیں تھیں۔ پہلی بوسٹر نے جسم کو COVID-19 انفیکشن کے لیے تیار رہنے کی یاد دہانی کرواتے ہوئے 
 COVID-19 اُس تحفظ کو بحال کیا تھا۔ بالکل حال ہی میں تشکیل کردہ )دوسری( بوسٹر تحفظ کو بحال کرتی ہے اور

وائرس کی عمومی ترین شکلوں، BA.4 اور )BA.5 )Omicron کے خالف تحفظ میں اضافہ کرتی ہے۔

اگر مجھے پہلے ہی COVID-19 ہو چکا ہو تو کیا ہوگا؟
اگرچہ آپ کو COVID-19 ہوچکا ہو تب بھی COVID-19 بوسٹر لگوانا وائرس کے خالف اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔

مجھے اپنی ویکسینز کے حوالے سے اپ ٹو ڈیٹ کب سمجھا جاتا ہے؟
آپ کی عمر اس بات کا تعین کرتی ہے کہ اپ ٹو ڈیٹ سمجھے جانے کے لیے آپ کو کونسی ویکسینز اور بوسٹرز کی ضرورت ہے۔ یہاں مراکز برائے امراض 

کا کنٹرول اور تحفظ )CDC( کی سفارشات دی جا رہی ہیں:

عمریں
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6 ماہ سے 4 سال

بنیادی سیریز
+

دوسری بوسٹر
)Pfizer یا Moderna کی جانب سے(

18 سال سے زائد12 سے 17 سال5 سے 11 سال

اگر اس حوالے سے آپ کا کوئی سوال ہو کہ آپ کو کونسی بوسٹر کی ضرورت ہے اور کسے کب لگوانا چاہیے، تو CDC کی باہمی گفت و شنید کی حامل بوسٹر 
کوئز میں حصہ لیں۔

COVID-19 بوسٹرز مفت اور 
اب دستیاب ہیں۔

NCRN سپورٹ فائنڈر استعمال کرتے ہوئے اپنا اپائنٹمنٹ طے کریں
یا اپنے قریبی ویکسینیشن کے مراکز تالش کرنے کے لیے

5097-904-877-1 پر کال کریں۔
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