د  COVID-19واکسینونه :عامي
پوښتني
 24جون 2022

څوک کولی شي د  COVID-19واکسینونه ترالسه کړي؟
په آسټرالیا کې هر څوک چې عمر یې  5کاله او پورته وي کولی شي د  COVID-19واکسین وړیا ترالسه کړي .که تاسو خپل
واکسین د حکومتي واکسین کولو په کلینیک کې ترالسه کوئ ،نو تاسو به  Medicareکارت ته اړتیا ونلرئ .تاسو کولی شئ د
واکسین کولو کلینیک موندونکي په کارولو  https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/سره د  COVID-19واکسین
کولو لپاره وخت ونیسي
د دې لپاره چې د  COVID-19واکسین کولو سره تازه پاتي شي ،تاسو باید ټول هغه دوزونه ولرئ چې ستاسو د عمر او روغتیایي
اړتیاو لپاره وړاندیز شوي.
د  5څخه تر  11کلونو پورې ماشومان باید ترالسه کړي:
•
•

د  COVID-19واکسین لومړنی دوري دوه دوزونه
د لومړنی دوري دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري.

د  12څخه تر  15کلونو پورې ماشومان او تنکي ځوانان باید ترالسه کړي:
•
•
•

د  COVID-19واکسین لومړنی دوري دوه دوزونه
د لومړنی دوري دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري
د  COVID-19واکسین یو بوسټر ډوز که دوی:
 oپه سخته توګه د معافیت کمزوری دی
 oد پام وړ یا پیچلي روغتیایي اړتیاو سره معلولیت ولري
 oپیچلي او/یا څو روغتیایی شرایط لري چې د  COVID-19شدت خطر زیاتوي.

هرڅوک چې  16کلن او پورته عمر ولري باید ترالسه کړي:
•
•
•

د  COVID-19واکسین لومړنی دوري دوه دوزونه
د لومړنی دوري دریم دوز که دوی د معافیت ضعیف سیستم ولري
د  COVID-19واکسین یو بوسټر ډوز.

د ځینو خلکو لپاره ،د  COVID-19ژمي دوز سپارښتنه کیږي .تاسو کولی شئ د ژمي ډوز ترالسه کړئ که تاسو  4میاشتې د مخه
خپل د بوسټر ډوز درلودلي وي او تاسو:
•

 65کلن یا ډیر عمر ولري
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•
•

د زاړو د پاملرنې یا معلولیت پاملرنې مرکز اوسیدونکی
ابوریجني یا د توریس سټریټ ټاپو اوسیدونکی او عمر یې  50کاله یا ډیر دی.

تاسو د ژمي دوز لپاره هم وړ یاست که چیرې تاسو  16کلن یا ډیر عمر لرئ او تاسو:
•
•
•
•
•
•
•

په سخته توګه د معافیت کموالی
ځینې سرطانونه درلودل یا تري ژوندي پاتې شوي
د اتوایمیمون ناروغي ولري چې درملنې ته اړتیا لري
یوه مزمنه یا شدیده ناروغي ولرئ چې ستاسو په سږو ،ځیګر ،پښتورګو ،مغز او زړه اغیزه کوي
د شکر ناروغي ولري چې درملو ته اړتیا لري
د پام وړ یا پیچلي روغتیا اړتیاوو سره معلولیت ولري
ډیر وزن یا کم وزن لرونکی.

د دریم دوز ،د بوسټر دوز ،او د ژمي دوز ترمنځ څه توپیر دی؟
د دریم دوز د لومړنی دوري د  COVID-19واکسین د  5کلن او تر هغه څخه پورته عمر لرونکو خلکو لپاره وړاندیز کیږي چې په
شدید ډول د معافیت کمښت لري .په شدید ډول معافیت لرونکي خلک د  COVID-19څخه د ډیر ناروغ کیدو خطر سره مخ دي .دوی
دریم دوز ته اړتیا لري ترڅو د ویروس پروړاندې غوره محافظت ولري .که تاسو په جدي توګه د معافیت کموالی لرئ ،تاسو باید خپل
دریم دوز د دویم دوز ترالسه کولو څخه  2میاشتې وروسته او تر  6میاشتو پوري ولري .دا دریم دوز به دوی د COVID-19
واکسینونو سره تازه وساتي.
د بوسټر ډوز او د ژمي دوز هم د هغو خلکو لپاره وړاندیز کیږي چې په شدید ډول معافیت لري.
د بوسټر ډوزونه د  16کلنو او تر هغه څخه پورته هرچا ته وړاندیز کیږي چې د  COVID-19واکسین کولو لومړني دوري یې
ترسره کړی ترڅو د واکسین کولو تازه حالت وساتي .د بوسټر ډوزونه د  12څخه تر  15کلونو پورې د ځینو خلکو لپاره هم وړاندیز
کیږي که چیرې دوی ځانګړي روغتیایی شرایط ولري .لکه څنګه چې د  COVID-19واکسینونو معافیت د وخت په تیریدو سره
کمیږي  ،د بوسټر ډوزونه د  COVID-19څخه د ډیر ناروغ کیدو یا مړینې پروړاندې ستاسو محافظت ډیروي .د بوسټر ډوز به د
اوږدې مودې لپاره د  COVID-19پروړاندې ستاسو محافظت ساتلو کې هم مرسته وکړي.
د ژمي دوزونه د ځینو خلکو لپاره سپارښتنه کیږي چې د ژمي په موسم کې د  COVID-19څخه د جدي ناروغۍ پروړاندې خپل
محافظت زیات کړي .دا خلک د ویروس څخه د ډیر ناروغ کیدو خطر سره مخ دي.
د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ که تاسو ډاډه نه یاست چې تاسو باید دریم دوز ،بوسټر دوز یا د ژمي دوز ترالسه کړئ.

کله باید زه خپل د  COVID-19واکسین بوسټر ډوز ترالسه کړم؟
دا سپارښتنه کیږي چې تاسو د خپل لومړني واکسین ډوري بشپړولو څخه  3میاشتې وروسته خپل د  COVID-19واکسین بوسټر ډوز
ترالسه کړئ .تاسو باید د واکسین کولو لومړني دوري بشپړولو وروسته د  6میاشتو څخه وروسته خپل بوسټر ډوز ترالسه کړئ.
که تاسو په وړاندیز شوي مهال ویش کې د بوسټر ډوز نه لرئ ،نو تاسو به نور د خپل  COVID-19واکسینونو سره تازه نه وي .تاسو
به "تاریخ تیر شوي" وګڼل شي.
د واکسین د "تاریخ تیر شوي" حالت درلودل پدې مانا چې ستاسو د  COVID-19واکسین ډیجیټل سند به نور تازه نه وي.
ځینې ماشومان چې عمرونه یې له  12څخه تر  15کلونو پورې وي ،او هر څوک چې د  16کلونو څخه پورته وي کولی شي د
) Comirnaty (Pfizerواکسین د بوسټر دوز په توګه ولري .تاسو کولی شئ یا د  Pfizerیا ) Spikevax (Modernaواکسین د
بوسټر په توګه ولرئ که تاسو  18کلن یا ډیر عمر لري .دا مهمه نده چې تاسو د خپل لومړني ډوزونو لپاره د واکسین کوم برانډ درلودلي
وي.
د ) Vaxzevria (AstraZenecaاو ) Nuvaxovid (Novavaxواکسین یوازې د بوسټر دوز په توګه وړاندیز کیږي که تاسو د
طبي دالیلو لپاره  Pfizerیا  Modernaواکسینونه نه شي درلودلي .د بوسټر ډوزونه اوسمهال د  5څخه تر  11کلونو پورې ماشومانو
لپاره وړاندیز شوي ندي.
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ایا هغه خلک چي په  COVID-19اخته شوي وي الهم باید واکسین شي؟
هو .که تاسو  COVID-19لرئ او روغ شوي یاست ،نو تاسو باید الهم د خپل راتلونکی  COVID-19واکسین دوز ترالسه کړئ
ترڅو خپل محافظت زیات کړي او د  COVID-19واکسین کولو تازه وساتي .دا خورا احتمال لري چې د بیا انفیکشن څخه محافظت
به د وخت په تیریدو سره کم شي.
که تاسو د  COVID-19لپاره مثبته ازموینه کړې وي ،تاسو باید د خپل راتلونکی  COVID-19واکسین دوز د ترالسه کولو د مخه
د انفیکشن څخه  3میاشتې انتظار وکړئ.

کوم  COVID-19واکسینونه په آسټرالیا کې د کارولو لپاره تصویب شوي؟
څلور واکسینونه په استرالیا کې د کارونې لپاره تصویب شوي،Spikevax (Moderna) ،Comirnaty (Pfizer) :
) Nuvaxovid (Novavaxاو ).Vaxzevria (AstraZeneca
ستاسو په ژبه کې د  COVID-19واکسینونو په اړه نور ولولئ:
.1
.2
.3
.4

د  Pfizerواکسین
د  AstraZenecaواکسین
د  Modernaواکسین
د  Novavaxواکسین

زه ولي باید د  COVID-19واکسین وکړم؟
 COVID-19کیدی شي خورا جدي ناروغي وي .دا په ځانګړي توګه زموږ په ټولنه کې د زیان منونکو خلکو لپاره خطرناکه ده .د
واکسین ترالسه کول د ځان او خپلې ټولنې د خورا ناروغۍ یا مړینې څخه د  COVID-19څخه د ساتلو یوه له غوره الرو څخه ده.
شواهد دا ښیې چې د  COVID-19واکسین د ویروس د خپریدلو په ورو کولو کې مرسته کوي .په واکسین کولو سره ،موږ کولی
شو د ویروس خپریدل ورو کړو .څیړنې وړاندیز کوي چې که یو څوک د واکسین کولو وروسته د  COVID-19څخه ناروغ شي،
نو د هغه چا په پرتله چې واکسین یې نه وي کړي ،د نورو خلکو د ناروغ کیدلو احتمال یي کم دی.

د  COVID-19واکسینونه څنګه کار کوي؟
د  COVID-19واکسین د نورو واکسینونو په څیر کار کوي .واکسین د یو شخص د بدن په روزلو کې مرسته کوي ترڅو هغه
ویروس وپیژني او ورسره مبارزه وکړي چې کولی شي ناروغي رامینځته کړي ،پرته لدې چې تاسو ته ناروغي درکړي .د
 COVID-19واکسین بدن سره د ویروس په پیژندلو او مبارزه کې مرسته کوي چې د  COVID-19المل کیږي.

ایا د  COVID-19واکسینونه خوندي دي؟
د درملنې توکو اداره )( )Therapeutic Goods Administration (TGAهغه ساینس پوهان او طبي کارپوهان دي چې په
آسترالیا کې د استعمال لپاره واکسینونه ،درملونه او نور طبي محصوالت تنظیم او منظور کوي TGA .د  COVID-19د ټولو
واکسینونو د کیفیت ،خوندیتوب او اغیزمنتوب لپاره چیک کوي مخکې لدې چې دوی په آسټرالیا کې د کارولو لپاره تصویب کړي .دا
هماغه پروسه ده چې ټول واکسینونه یې په آسټرالیا کې تیروي.
په  TGAکې طبي ماهرین په دوامداره توګه ټول واکسینونه چیک کوي ترڅو ډاډ ترالسه کړي چې دوی خوندي دي .واکسینونه
یوازې په آسټرالیا کې د کارولو لپاره تصویب کیژي ،وروسته له هغه چې وارزول او تصویب شوی وي او دا وښیي چي د واکسین
ګټې د هر خطر په پرتله ډیرې دي.

ایا د  COVID-19واکسینونه په ډیره ګړندي ټوګه رامینځته (تولید) شوي ندي؟
د  COVID-19واکسینونه رامینځته شول چي خوندي وي .څیړونکي په ټوله نړۍ کې د وبا له پیل راهیسې د COVID-19
واکسینونو ته د وده ورکولو لپاره سخت کار او یو ځاي کار کوي .همدا پروسه د نورو واکسینونو لپاره هم کارول شوې ،او هیڅ
ګامونه ندي پریښودل شوي.
 COVID-19واکسینونه د دې له امله ژر چمتو شوي دي چې:
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•
•
•
•

د تمویل یوه لویه برخه په تحقیق او تولید کې پانګه اچول دی؛
د نوې ټیکنالوژۍ شتون درلودل چي د تولید پروسه ګړندي کوي
څیړونکي ،ساینس پوهان او په ټوله نړۍ کې جوړونکي په ګډه سره کار کوي
د کلینیکي آزمایښتونو او تصویب د پروسې ځینې مرحلې په عین وخت کې کیژي نه دا چي یو په بل پسي شوي وي.

دې موږ ته واکسینو ته ډیر ژر السرسی راکړي ده.

د  COVID-19واکسینونه څرنګه زموږ ساتنه کوي؟
د  COVID-19واکسینونه ستاسو بدن ښیي چي د  COVID-19ویروس ورپیژني او مبارزه ورسره کوي کوم چي د
 COVID-19عامل کیژي .دا  COVID-19نلري .تاسو نشئ کولی د واکسین د کولو څخه  COVID-19ترالسه کړئ .واکسینونه
په بدن کې د ویروس پروړاندې د محافظت رامینځته کولو خوندي الره ده ،پرته لدې چې د ناروغۍ المل شي.
په آسټرالیا کې د استعمال لپاره منظور شوي د  COVID-19واکسینونه د جدي ناروغۍ او مړینې او د روغتون څخه د تللو او په
ساتنه کې خورا ښه ښودل شوي دي.
تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر سره د  COVID-19واکسینونو په اړه وغږیږئ او ولې د واکسین کول د ټولنې په خوندیتوب او روغتیا
ساتلو کي یوه مهمه برخه ده.

ایا ماشومان کولی شي د  COVID-19واکسین ترالسه کړي؟
د استرالیا د معافیت متخصصین ،Australian Technical Advisory Group in Immunisation (ATAGI) ،وړاندیز کوي
چې د  5کلونو او تر هغه پورته عمر لرونکي ماشومان د  COVID-19په وړاندې واکسین شي .د  5څخه تر  11کلونو پورې
ماشومان کولی شي د ماشومانو لپاره د  Pfizer COVID-19واکسین ترالسه کړي .د ماشومانو لپاره د  Pfizerواکسین د دوز اندازه
د هغه دوز د اندازې یو پر دریمه برخه ده چې د  12کلنو او ډیر عمر لرونکي خلک ترالسه کوي.
د  6څخه تر  11کلونو پورې ماشومان کولی شي د ماشومانو لپاره د  Moderna COVID-19واکسین ترالسه کړي .د ماشومانو
لپاره د  Modernaواکسین د دوز اندازه د هغه دوز د اندازې نیمایي ده چې د  12کلنو څخه پورته عمر لرونکي خلک ترالسه کوي.
هغه ماشومان چې عمرونه یې د  12کالو څخه پورته وي کولی شي د  Pfizerیا  Moderna COVID-19واکسین نورمال ډوزونه
ولري.
که تاسو د واکسینونو په اړه کومه پوښتنه لرئ له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.

ایا امیندواره او شیدې ورکوونکې میرمنې باید واکسین شي؟
د امیندوارۍ پرمهال  COVID-19د امیندواره میرمنو او د دوی نازیږیدلو ماشومانو لپاره د اختالطاتو خطر ډیروي.
ټولې امیندواره میرمنې د امیندوارۍ په هره مرحله کې د  Pfizerاو  Moderna COVID-19واکسینونو ترالسه کولو وړ دي.
د  Pfizerاو  Modernaواکسینونه د COVID-19غوره شوي واکسینونه دي که تاسو امیندواره یاست ،شیدې ورکوئ یا د امیندوارۍ
پالن کوئ .که تاسو دا واکسین نشئ ترالسه کولی ،تاسو کولی شئ د  Novavaxیا  AstraZenecaواکسین ولرئ .ښځې کولی شي
د امیندوارۍ په هر پړاو کې واکسین ترالسه کړي.
که تاسو  COVID-19ونیسئ ،دا پیشیدلي شي:
•
•
•

روغتون ته د تګ د اړتیا لوړ خطر
د ماشوم د ژر زیږون یو څه لوړ چانس او روغتون ته د تللو اړتیا
یو څه لوړ خطر د مړ زیږون (د ماشوم زیږیدل چې ژوندی نه وي).

د امیندوارۍ په جریان کې هر وخت د  COVID-19واکسین ترالسه کول د دې خطرونو په وړاندې د ساتنې غوره الره ده.
د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه څیړنې ښیي چي د  Pfizer COVID-19او  Modernaواکسینونه د امیندواره او شیدې ورکونکو میرمنو
لپاره خوندي دي.
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د  Novavaxیا  AstraZenecaسره تړلي د خوندیتوب هیڅ پیژندل شوي اندیښنې شتون نلري چې د امیندوارۍ ،د شیدو تغذیه یا د
امیندوارۍ پالن کولو لپاره ځانګړي وي .په هرصورت ،دا واکسینونه غوره نه دي ځکه چې په امیندواره یا شیدې ورکونکو میرمنو
کې د دوی د خوندیتوب په اړه لږ مالومات شتون لري.
هغه امیندواره میرمنې چې عمرونه یې  16کاله یا ډیر وي باید د  COVID-19واکسین بوسټر ډوز  3میاشتې وروسته له هغه ترالسه
کړي چې دوی د  COVID-19واکسین لومړني ډوزونه لري .دا به امیندواره میرمنو ته د اوږدې مودې لپاره د  COVID-19پر
وړاندې خورا محافظت ورکړي.
امیندواره میرمنې چې عمر یې  16کاله یا ډیر عمر لري د نورو روغتیایی شرایطو سره ممکن د  COVID-19ژمي دوز لپاره وړ
وي.
د خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ که تاسو ډاډه نه یاست چې تاسو باید د بوسټر دوز یا ژمي ډوز ولرئ .د امیندوارۍ یا شیدې ورکولو په
وخت کې د  COVID-19واکسینونو د خوندیتوب په اړه د نورو مالوماتو لپاره له خپل ډاکټر سره خبرې وکړئ.
نور مالومات په www.health.gov.au/resources/translated/pregnancy-and-covid-19-vaccines-other-
 languagesکې موندلی شئ

ایا د  COVID-19واکسینونه په لویانو کې د عقیمتوب المل کیدی شي ،یا په راتلونکي کې په ماشومانو کې د
عقیمتوب المل کیږي؟
هیڅ داسې ساینسي شواهد شتون نلري چې وښیي د  COVID-19واکسین په نارینه او ښځینه کې د عقیمیت کیدو یا نازیژید کیدو المل
کیږي.
هیڅ ساینسي شواهد هم شتون نلري چې د  COVID-19واکسین په ماشومانو کې د راتلونکي زیږون ستونزې رامینځته کوي.
 TGAبه په آسټرالیا کې د کارولو لپاره دالسي واکسین تصویب نکړي پرته لدې چې دا خوندي او مؤثره وي .دا پدې مانا ده چې
 TGAبه واکسین تصویب نکړي که چیرې دا د نارینه یا ښځینه په زیږون اغیزه وکړي .مطالعاتو نه دي موندلي چې عقیمیت د
 COVID-19واکسین جانبي اغیزې وي چي د  TGAلخوا تصویب شوي وي.

زه د کومو ضمنې اغیزو تمه د  COVID-19واکسینونو څخه ولرم؟
ټول واکسینونه کولی شي ځینې ضمنې اغیزې ولري .دا ضمنې اغیزې معموال نرمې وي او یوازې د څو ورځو لپاره دوام لري.
دا ضمنې اغیزې کیداي شي چي پکي شامل وي:
•
•
•
•

د پیچکاري کولو نه وروسته د اوږه خوږ
تبه
د غړیو خوږ
د سر خوږ.

که تاسو د واکسینو کولو وروسته کومه پوښتنه یا اندیښنه لرئ ،نو د خپل د واکسین کولو کلینیک یا ډاکټر سره اړیکه ونیسئ.
که ستاسو نښې شدیدې وي ،تاسو کولی شئ د امبوالنس لپاره دري صفر ( )000ته زنګ ووهئ ترڅو روغتون ته مو بوځي .که
تاسو په انګلیسي ژبه خبرې نه کوئ ،کله چې تاسو دری صفر ( )000ته زنګ ووهئ ،د " "ambulanceغوښتنه وکړئ او په
لیکه کې پاتې شئ او د ژباړونکي غوښتنه وکړئ.
د دري صفر ( )000بیړني خدماتو کرښه به د  Translating and Interpreting Serviceته زنګ ووهي او تاسو به د کال په
هره ورځ  24ساعته د لومړیتوب کرښې په کارولو سره له ژباړونکي سره وصل کړي.
په سختو نښو کېدای شي شامل وي:
•
•
•
•
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د  AstraZenecaواکسین او د یو خورا نادر جانبي اغیزي ترمنځ اړیکه شتون لري ،کوم چې د وینې گنډیدل ،او د وینې د کرویاتو
ټیټه کچه ده .پدې اړه نور ولولئ په:
https://www.health.gov.au/resources/publication/astrazeneca-information-other-languages

زه څرنګه کولی شم د خپل  COVID-19واکسین کولو لپاره وخت ونیسم؟
تاسو کولی شئ په  https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/کې د واکسین د کلینیک موندونکي په کارولو
سره یو کلینیک ومومئ او د  COVID-19واکسین کولو لپاره وخت ونیسي .تاسو کولی شئ  1800 020 080ته هم زنګ ووهئ
او د وړیا ژباړونکي خدماتو لپاره  8اختیارونه غوره کړئ.
تاسو کولی شئ د خپل واکسین کولو په اړه د خپل ډاکټر یا برخه اخیستونکي درملتونو سره خبرې وکړئ.
تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د اسانه واکسین السرسي ) (Easy Access Vaccine (EVAخدمت په کارولو سره د
 COVID-19واکسین لپاره په اسانۍ سره وخت ونیسي .د خدمت سره ،د تلیفون اپراتور کولی شي تاسو ته ستاسو په ژبه زنګ ووهي
ترڅو په وخت نیولو کي درسره مرسته وکړي EVA .هره ورځ د سهار له  7بجو څخه تر ماښام  10بجو) (AESTپورې شتون
لري .یو پیغام د ' 'Hey EVAسره یو واستوئ ،او  EVAبه په انګلیسي کې ځواب درکړي او شتاسو څخه به وغواړي:
•
•
•
•
•

نوم
د خوښې ژبه
هغه ایالت یا سیمه چیرې چې تاسو اوسیږئ
ستاسو د بیرته زنګ وهلو لپاره غوره نیټه او وخت
د بیرته زنګ وهلو لپاره غوره شمیره.

یو روزل شوی د تلیفون اپورتور به تاسو ته په ټاکل شوي وخت کې بیرته زنګ ووهي ترڅو تاسو سره ستاسو د  COVID-19واکسین
کولو په وخت نیولو کې مرسته وکړي.

ایا په آسټرالیا کې  COVID-19واکسینونه اجباري دي؟
د  COVID-19واکسین کول داوطلبانه دی .خلک کولی شي غوره کړي که دوی وغواړي د  COVID-19واکسینونه ولري .تاسو
به د  COVID-19واکسین په نه کولو لپاره جریمه ترالسه نکړئ.
د  COVID-19پروړاندې واکسین کول د هغه خلکو لپاره اړین دي چې د عمر لرونکي د هستوګني په پاملرنې کې کار کوي .ځینې
ایالتونه او سیمې کیداي شي د واکسین کولو خپلې اړتیاوې هم لري .د هغه خلکو لپاره معافیتونه شتون لري چې نشي کولی د طبي
شرایطو له امله واکسین شي.

ایا زه کولی شم له بهر څخه د واکسینونو کوم یو الس ته راوړم؟
په آسټرالیا کې خلک کولی شي یوازې هغه  COVID-19واکسین ولري چې د آسټرالیا د  TGAلخوا په آسټرالیا کې د کارولو لپاره
منظور شوي وي .دا واکسینونه ممکن په نورو هیوادونو کې هم د کارولو لپاره منظور شي .تاسو باید هڅه ونه کړئ چي د
 COVID-19واکسین آنالین واخلئ ،ځکه چې امکان لري خوندي نه وي یا جعلي وي.

یوځل چې زه واکسین وکړم ،ایا زه الهم اړتیا لرم چې د  COVID-19د خپریدو د ورو کولو لپاره نور احتیاطي
تدابیر ونیسم؟
د خپل واکسین د ترالسه کولو وروسته ،الهم مهم دي چې خوندیتوب کرنالړه ته دوام ورکړئ ترڅو د  COVID-19د ورو کولو
مخه ونیسئ.
له نورو څخه  1.5متره واټن وساتي ،خپل السونه په منظم ډول د صابون او اوبو سره ومینځئ ،په کور کې پاتې شئ کله چې تاسو
ناروغ یاست ،د  COVID-19ازموینه وکړئ او د اړتیا په وخت کې ماسک واغوندئ.

ایا د  COVID-19واکسینونه به کار وکړي که  COVID-19بدلون ومومي؟
ټول ویروسونه د وخت په تیریدو سره بدلون مومي .دې ته اوښتون یا بدلون وایي .ساینسي شواهد ښیې چې د COVID-19
واکسینونه به الهم د  COVID-19نوي ډولونو (بدلونونو) پروړاندې اغیزمن وي چي د ډیري جدي ناروغي مخنیوي وکړيTGA .
به د خپلي معمول منظوري او څارنې پروسې د یوې برخې په توګه به لدي څخه له نږدې څارنه کوي.

6

www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
COVID-19 Vaccines: common questions - 03072022 - Pashto

په راتلونکي کې به د دي اړتیا وي چي د  COVID-19واکسینونه د  COVID-19بیلو ډولونه ته تغییر وموي .دا اوسمهال د فلو د
واکسین سره په هر کال کي شتون لري .څیړونکي او د واکسین جوړونکي پدې اړه تحقیقاتو ته دوام ورکوي.

ایا د انفلونزا واکسین به ما د  COVID-19د اخته کیدلو څخه وساتي؟
انفلونزا او  COVID-19دواړه ویروسونه دي ،مګر دوی یو شان ندي .د انفلونزا واکسین د  COVID-19لپاره معافیت یا محافظت
نه ورکوي.
د  COVID-19واکسین به د زکام څخه ساتنه ونه کړي .دا سپارښتنه کیږي چې د انفلونزا او  COVID-19دواړه واکسینونه ولري.
خلکو ته په ورته ورځ کي د  COVID-19واکسین او د انفلونزا واکسین په خوندیتوب سره ورکول کیدی شي.

ایا د  COVID-19واکسین به زما  genesیا  DNAبدلوي؟
نه ،د  COVID-19واکسینونه ستاسو  genesاو  DNAنه بدلوي.
د  COVID-19ځینې نوی واکسینونه د میسینجر ) RNA (mRNAټوټې کاروي ترڅو ستاسو بدن ته ووایي تر څو د
 COVID-19په مقابل کې د معافیت غبرګون رامینځته کړي .واکسینونه تاسو ته  COVID-19نه درکوي.
 DNAپه  mRNAواکسینو کې  RNAته یو بل ډول مالیکول دی mRNA .ستاسو  DNAته هیڅ نه کوي ،او ستاسو بدن ته د
ننوتلو وروسته ژر ماتیژی.

ایا واکسین به زما  genesیا  DNAراټولوي؟
نه ،کله چې تاسو واکسین ترالسه کوئ ،دا ستاسو بدن ته ځي او ستاسو د مړوند پورتني قسمت عضلي ته .په آسټرالیا کې د
 COVID-19واکسین د پیچکاری لخوا ورکول کیږي Genes .یا  DNAد  COVID-19واکسین په کولو سره نه تولیژي.

ایا د  COVID-19واکسینونه به ما د انټرنت سره وصل کړي؟
نه ،د  COVID-19واکسینونه نه لری  -او نشي کولی  -تاسو انټرنت سره وصل کړي .واکسین یو طبي محصول دی او ډیجیټل
ندی.

ایا د  COVID-19واکسینونه مایکروچپس یا د تعقیب کولو ټیکنالوژي لري؟
هیڅ یو  COVID-19واکسین سافټویر یا مایکروچپس نلري .دوی نشي کولی خلک تعقیب کړي.

ایا د  COVID-19واکسین کولی شي ما ته  COVID-19راکړي؟
په آسټرالیا کې هیڅ یو منل شوی  COVID-19واکسین ژوندی ویروس نلري چې د  COVID-19المل شي .دا پدې مانا ده چې د
 COVID-19واکسین نشي کولی تاسو ته د  COVID-19سره ناروغه کړي ،او دا واکسین تاسو د ویروس د له مینځه وړلو ته نه
اړوي.
د  COVID-19واکسینونو ځینې ضمني اغیزې ،لکه تبه ،د غړیو خوږ او ستړیا ،د  COVID-19د نښو په څیر ښکاري .دا نښې د
واکسین کولو لپاره د یو نورمال عکس العمل برخه ده .دا یوه نښه کیدلي ښی چي د  COVID-19ویروس پروړاندې محافظت
رامینځته کوي.

ایا د  COVID-19واکسینونه د څارویو محصوالت لري؟
په آسټرالیا کې د استعمال لپاره منظور شوي  COVID-19واکسینونه هیڅ د څاروی ،غوښي یا د هګیو محصوالت نلري.

مذهبی مشران د  COVID-19واکسینونه په اړه څه فکر لري؟
د  COVID-19واکسینونه چې په آسټرالیا کې د کارونې لپاره منظور شوي د ډیرو مذهبونو د مشرانو لخوا یي اجازه ورکړل شوي
ده.
په  22د دسمبر  ،2020واتیکان د  COVID-19واکسینونو کارولو مالتړ وکړي .تاسو د واتیکان بیان په الندې ویب پاڼه کي
لوستلی شئ:
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20201
221_nota-vaccini-anticovid_en.html
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د  Australian Fatwa Councilپه  13د فبروری  2021د  COVID-19 Vaccine Fatwaخپره کړه .دا فتوا د باور
لرونکي او معتبر مسلمانو ډاکټرانو او طبي کارپوهانو سره د  COVID-19واکسینونو له تحقیق او بحث څخه وروسته خپره شوې.
دا فتوا د اسټرالیا د  COVID-19واکسینونه د اسالمي قانون په اساس روا بولي .تاسو کولی شئ د
 Australian Fatwa Council’s COVID-19 Vaccine Fatwaدلته ولولئ:
https://www.anic.org.au/fatwa-council/
د  Australian Islamic Medical Associationد اګست په  13په  2021کې د  COVID-19واکسینونو په اړه یوه اعالمیه
خپره کړې .تاسو کولی شئ دا بیان په  https://aimamed.com.au/feature-content/کې وګورئ.

که چیرې زه د  COVID-19واکسینونو په اړه پوښتنې ولرم نو زه د چا سره اړیکه ونیسم؟
که تاسو غواړئ له چا سره د  COVID-19واکسینو په اړه وغږیږئ ،د  National Coronavirus Helplineته په
 1800 020 080زنګ ووهئ .دا د مرسته کرښه هره ورځ  24ساعته شتون لري .د ژباړنې وړیا خدمتو لپاره  8اختیارونه غوره
کړي.
تاسو د  Department of Healthپه ویب پاڼه کې نور مالومات موندلي شئ چیرې چې مالومات په  63ژبو کې شتون لري:
.www.health.gov.au/covid19-vaccines-languages
تاسو کولی شئ د خپل ډاکټر یا ځایی د روغتیا پاملرنې مسلکي سره هم وغږیږئ.
دا مهمه ده چې د رسمي او معتبرو سرچینو ،لکه د  Department of Healthیا دTherapeutic Goods Administration
له الرې با خبره اوسئ.
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