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 رہنمائی کے لیے فائزر ایمرجنسی استعمال کی اجازت 5-11

ویکسین کے لیے فوڈ اور ڈرگ انتظامیہ سے ایمرجنسی   19-سال کی عمر کے بچوں میں کووڈ 11سے  5کو فائزر اور بیونڻیک نے  2021اکتوبر  29

 لی ہے اور سینڻرز برائے ڈیزیز کنڻرول ڈائریکڻر نے اس کے استعمال کی تصدیق کی ہے۔ ) EUA(استعمال کی اجازت 

سال کی عمر  11سے  5سے زائد والدین نے اپنے  25%صرف " ابھی"اگر یہ ہماری ویکسین کے مساوی کام میں اہم کردار ادا کرتی ہیں، تو  ●

سے زائد بچوں نے سنگل   ملین 3.64سال سے کم عمر کے  12، نومبر تک 15 والے بچوں کو ویکسین لگوانے کے بارے میں بتایا ہے۔

 :  CDC)ماخذ ( ویکسین لی ہے۔ 19-خوراک والی کووڈ
سال کی عمر کے بچوں کے لیے فائزر بیونڻیک ویکسین کے استعمال کی اجازت دی   11سے  5نے  FDAسخت جانچ اور جائزے کے بعد،   ●

نے یہ اعالن کیا ہے کہ   CDCاور  FDAڻرائل کے زبردست نتائج کی بنیاد پر،  نے اس کے استعمال کی تجویز پیش کی ہے۔  CDCہے اور 
  ویکسین محفوظ اور مؤثر ہے۔ 

طویل مدتی ضمنی اثرات کا کوئی معاملہ نہیں  آج تک، بالغوں اور نوعمروں کو دی جانے والی الکھوں خوراکوں کے بعد، فائزر ویکسین سے   ●
اور ہم یہ جان کر مطمئن ہو سکتے ہیں کہ یہ بچوں کے لیے بھی  –ہمیں معلوم ہے کہ یہ بالغوں کے لیے محفوظ اور مؤثر ہے  ۔دیکھا گیا ہے

 :  CDC)ماخذ ( محفوظ اور مؤثر ہوگا۔ 

 اکثر پوچھے جانے والے سواالت

 بچے کو کیسے اور کہاں سے ڻیکہ لگواؤں؟ میں اپنے  ●

یہ ویکسین بہت سے ماہر اطفال اور فیملی پریکڻس کلینکس، مقامی محکمہ صحت، کمیونڻی ہیلتھ سینڻرز، فارمیسیوں، اسکول پر   ○

ر پر کچھ عالقوں میں رورل ہیلتھ کلینکس، نیڻیو ہواوین ہیلتھ سینڻرز، اور وفاقی طو مبنی صحت کے مراکز پر دستیاب ہوگی۔

ہم ہر کسی کو  کچھ اسکولوں میں بھی فیملیوں کے لیے ویکسینیں دستیاب ہو سکتی ہیں۔ کوالیفائڈ ہیلتھ سینڻر پر دستیاب ہو سکتی ہے۔

صبر کے ساتھ رہنے کی ترغیب دیتے ہیں کیونکہ ڈاکڻرز دلچسپی میں آنے والی کمی کو ہینڈل کرنے کے لیے سسڻمس کو سیٹ  

، مقامی شعبہ ہیلتھ سے یہ دکھانے کے لیے چیک کروائیں کہ آپ کہاں جا  govVaccines.اپنے عام طبی طبیب،  کرتے ہیں۔

  سکتے ہیں۔

 کیا فرق ہے؟ بالغوں کے مقابلے میں بچوں کو دی جانے والی ویکسین کے درمیان  ●
سال کی عمر والے بچوں کے لیے ویکسین نوعمروں اور بالغوں کو دی جانے والی خوراک کا ایک تہائی ہے۔  خوراک   11سے  5 ○

سال کی عمر والے بچوں کے مدافعتی نظام کے تحفظ اور تاثیر کو متوازن رکھا جا  11سے  5کا انتخاب اس لیے کیا گیا تھا تاکہ 

 ):CDC ماخذ( دافعتی نظام کے عمر کے اعتبار سے دی جاتی ہے۔سکے۔  ویکسین وزن کے اعتبار سے نہیں بلکہ م
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 ویکسین میرے بچے کی نشوونما کو متاثر کرے گی؟  19-کووڈ ●

ویکسین  19-کہ نشوونما کے مسائل کسی بھی ویکسین کے ضمنی اثرات ہیں، جس میں کووڈ کوئی ثبوت نہیں ملتا ہےنہیں، اس کا  ○

نے ) نما کے ماہرینونشو(ن سوسائڻی برائے پروڈکڻیو میڈیسن شامل ہے۔  امریکن کالیج آف آبسڻیڻرکس اور گائناکالوجی اور امریک

 )ACOGماخذ ( ویکسین لگوانے کی پرزور سفارش کرتے ہیں۔ 19-لوگوں کو کووڈ

 ویکسین لے سکتے ہیں؟ 19-کیا میرے بچے دوسرے شاڻس کی طرح ایک ہی وقت میں کووڈ ●

اور امریکن اکیڈمی آف پیڈیاڻرکس کے مطابق، معمول کے مطابق بچوں کو دیے جانے والے ڻیکے اور فلو شاڻس   CDC !ہاں ○

 ) CDC ماخذ(ویکسین کے ساتھ ایک ہی وقت میں دیے جا سکتے ہیں۔   19-محفوظ انداز میں کووڈ

 ہم کیسے یقین کرسکتے ہیں کہ ویکسین محفوظ ہے؟  ویکسین سے بچوں کو ہونے والے طویل مدتی اثرات کیا ہیں؟ ●

 ضمنی اثرات کی توقع کی جاتی ہے۔بالکل دوسری ویکسین کی طرح، اس ویکسین سے بازو کی سوزش اور بخار جیسی قلیل مدتی  ○

ہم نے الکھوں بالغوں کو ویکسین لگوانے کے تقریباً ایک سال بعد تک ان میں طویل مدتی ضمنی اثرات نہیں دیکھے ہیں، اور ہم 

 ) CDC ماخذ( سے محفوظ رہنے کے عالوه بچوں میں طویل مدتی اثرات دیکھنے کی توقع نہیں رکھتے ہیں۔ 19-کووڈ

 ے ہیں؟کیا میرے بچے کو ویکسین لگوانے سے خطرات بڑھ سکت  ●

ویکسین لگوانے کی   19-امریکن ایسوسی ایشن آف پیڈیاڻرکس پانچ اور اس سے زیاده عمر والے ایسے سبھی بچوں کو کووڈ ہاں۔ ○

دل کی سوزش کی بہت کم صورتوں میں، جسے ورم   تجویز پیش کرتے ہیں جن میں ویکسینز کی شدید رد عمل نہیں پائے جاتے ہیں۔

ہے، ڈاکڻروں اور سائنسدانوں کے ایک آزاد پینل نے ڈیڻا کا بغور جائزه لیا اور اس بات پر اتفاق   عضالت قلب کے نام سے جانا جاتا

انہوں نے اس بات پر   میں مبتال خطرات سے کہیں کم ہیں۔ 19-ویکسین سے وابستہ خطرات بچوں میں کووڈ 19-کیا ہے کہ کووڈ

 ه ویکسین کے کسی بھی ممکنہ ضمنی اثر سے زیاده ہے۔میں مبتال ہونے کا مجموعی خطر 19-بھی اتفاق کیا ہے کہ کووڈ

 )CDC ماخذ(
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 مالحظہ کریں۔ madetosave.org اور  apiahf.orgسے بچانے کے لیے وسیع اقسام کے وسائل اور معلومات کے لیے   19-اپنے عزیزوں کو کووڈ
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