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FAQشوٹ 
بوسٹر خوراک کے بارے میں اکثر پوچھے 19-کووڈ

جانے والے سواالت اور جوابات
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بوسڻر شاٹ کون حاصل کر سکتا ہے؟
12 سال اور اس سے زیاده عمر کے افراد جنہوں نے حاصل کیا ہے: 

• فزار ویکسین کو ان کی ابتدائی سیریز میں دوسرا شاٹ حاصل کرنے کے پانچ ماه بعد 
۔ بوسڻر شاٹ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے

 : 18 سال اور اس سے زیاده عمر کے افراد جنہوں نے حاصل کیا ہے
• موڈیرنا ویکسین کو ان کی ابتدائی سیریز میں دوسرا شاٹ حاصل کرنے کے پانچ ماه 

۔  بعد بوسڻر شاٹ لینے کی ترغیب دی جاتی ہے
• جانسن اور جانسن ویکسین کو ان کی پہلی ویکسینیشن کے دو ماه بعد بوسڻر شاٹ 

جاتی ہے ۔  لینے کی ترغیب دی 
جن لوگوں کو پیش رفت انفیکشن کا تجربہ ہوا ہے(وه لوگ جو مکمل طور پر ویکسین لگوانے 
کے بعد کووڈ-19 میں مثبت آئے ہیں(انہیں اب بھی بوسڻر حاصل کرنے کی ترغیب دی جاتی 

ہے، کیونکه ویکسین کی قوت مدافعت قدرتی قوت مدافعت سے زیاده دیر تک پائی جاتی ہے۔

بوسٹر شاٹ کیوں ضروری ہے؟

ور وہ انفیکشن سے بچانے کے لیے محفوظ اویکسینز کام کررہی ہیں۔

کی مدد سے ہاسپیٹل جانے اور موت کے امکانات 19-مؤثر ہیں، اور کووڈ

بوسٹر شاٹس ضروری ہیں کیونکہ وقت کو کافی حد تک کم کر دیتے ہیں۔

یہ عام بات ہے اور کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سے تحفظ کم ہوتا جاتا ہے۔

کی دوسرے معمول والے ویکسینز جیسے تشنج، کالی کھانسی، اور حلق

و بوسٹر شاٹس وقت کے ساتھ آپ کے تحفظ کدیکھا گیا ہے۔( تڑپ)بیماری 

زیاد سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔
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کا کیا مطلب ہے؟" ابتدائی یا بنیادی سریز"

میں کوئی فرق ہے؟" بوسٹر خوراک"اور " اضافی خوراک"کیا 

ے محفوظ سے مراد فائزر یا موڈیرنا کے دو شاٹس ہیں یا وائرس س"ابتدائی یا بنیادی سریز"

مدافعتی کمزور افراد رہنے کے لیے جانسن اور جانسن ویکسین کی ایک خوراک درکار ہے۔

دن بعد اعتدال سے شدید طور پر فائزر یا موڈیرنا کی ایک28کے لیے ابتدائی سیریز کے 

لینے کی ترغیب دی جاتی ہے کیونکہ ان کے جسموں کو غیر "اضافی خوراک"

ر شاٹ کی امیونوکمپرومائزڈ لوگوں کی طرح مدافعت کی اسی سطح کو بنانے کے لیے ایک او

ے کے لوگوں کو ابتدائی یا بنیادی سریز حاصل کرن"بوسٹر خوراک"ایکضرورت ہوتی ہے۔

مدافعت بعد دی جاتی ہے تاکہ وقت کے ساتھ تحفظ میں کمی دیکھے جانے کے طور پر قوت

کو بڑھایا جا سکے ۔

کیا میں اپنی ابتدائی کووڈ-19 ویکسین سے ہٹ کر الگ قسم کا بوسڻر 
شاٹ حاصل کر سکتا ہوں؟

آپ کی عمر کے لحاظ سے، آپ اپنی ابتدائی کووڈ-19 ویکسین کے عالوه الگ 
بوسڻر منتخب کر سکتے ہیں۔ آپ کو کونسی بوسڻر ویکسین لینی چاہیے اس بارے 

میں اگر آپ کے پاس سواالت ہیں، تو آپ کو صحت کی دیکھ بھال کرنے والے 
پیشه ور افراد یا اپنی مقامی کمیونڻی پر مبنی تنظیم (CBO) سے بات کرنی 

چاہیے۔

بوسٹر شاٹ کے مضر اثرات کیا ہیں؟

اس میں بخار، سر درد، بوسٹر شاٹ کے مضر اثرات ابتدائی سیریز سے ملتے جلتے ہیں۔

سنگین تھکاوٹ، اور انجیکشن کی جگہ پر درد شامل ہوسکتا ہے، جو بالکل عام بات ہیں۔

ضمنی اثرات بہت ہی کم پائے جاتے ہیں۔



اگر میں امیونوکمپرومائزڈ ہوں، تو کیا مجھے اپنی اضافی خوراک لینے کے بعد 
بوسڻر شاٹ لینے کی ضرورت ہے؟

ہاں، اگر آپ اعتدال سے لے کر شدید مدافعتی کمزوری جھیل رہے ہیں، تو آپ کو اپنی 
اضافی خوراک کے 5 ماه بعد بوسڻر شاٹ لینے کے لیے کہا جائے گا۔

ی ہوں؟اگر میں حاملہ ہوں تو کیا میں بوسٹر شاٹ لی سکت

ے ویکسینیشن اور بوسٹرز حاملہ افراد کے لی19-ہاں، کووڈ

آپ کو اس بات پر ابھارا جاتا ہے کہ آپ محفوظ اور مؤثر ہیں۔

انفیکشن سے بچانے میں مدد19-خود اور اپنے بچے کو کووڈ

ہونے 19-کے لیے بوسٹر شاٹ لیں اور حمل کے دوران کووڈ

کی وجہ سے سنگین خطرات پیش آ سکتے ہیں۔

میں اپنی بوسڻر خوراک کہاں سے حاصل کروں؟ کیا یه مفت ہے؟
آپ اپنی صحت کی دیکھ بھال فراہم کننده، فارمیسی، محکمه صحت، اور مزید بہت سی 

جگہوں پر اپنی بوسڻر خوراک حاصل کر سکتے ہیں۔1-800-232-0233  پر کال کریں یا 
Vaccines.gov پر جائیں تاکه قریبی سائٹ تالش کر سکیں۔ اس کے عالوه، ابتدائی سیریز 

کی طرح، بوسڻر شاٹ ہر کسی کے لیے مفت ہے، چاہے آپ کی امیگریشن کی حیثیت کچھ 
بھی ہو۔ اگر آپ کو مدد کی ضرورت ہو تو براه کرم اپنے مقامی CBO سے رابطہ کریں۔

بوسٹر اور فلو شاٹ لے سکتا ہوں؟19-کیا میں ایک ہی وقت میں اپنا کووڈ

ا کہ دونوں ویکسین ایک ہی وقت میں لگائی جا سکتی ہیں، جیس19-فلو اور کووڈہاں۔

CDCہے۔اور اس کی حفاظتی ٹیکوں سے متعلق مشاورتی کمیٹی نے تجویز کی
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