د  COVID-19واکسین کړل د 6
میاشتو تر  4کلني پورې د ځینو
ماشومانو لپاره وړاندیز شوی
 07سپتمبر 2022
د استرالیا د واکسین کولو متخصصین ،د  ،Australian Technical Advisory Group on Immunisationد  6میاشتو تر 4
کلونو پورې ماشومانو لپاره چي د شدید معافیت ،معلولیت لرونکي او هغه کسان چې پیچلي او  /یا ډیر روغتیایی شرایط لري چې د دوی
د شدید  COVID-19خطر زیاتوي ،د  COVID-19واکسین وړاندیز کوي.
پدې کې هغه ماشومان شامل دي چې الندې یا ورته شرایط لري:
•
•
•
•
•
•
•

شدید ابتدایي یا ثانوي د معافیت ضعیف سیستم ،پشمول د هغه کسانو چې د سرطان درملنه کوي ،یا د معافیت ضد درملونو
درملنه کوي؛
د هډوکي میرو یا د سټیم سیل ټرانسپالنټ ،یا د کیمریک انټیجن ) T-cell (CAR-Tدرملنه؛
پیچلي د زیږون د زړه ناروغۍ؛
د تنفسی مجاز غیرنورمال یا د سږو اوږدمهاله ناروغي؛
د ډایبېټس میلیتس  1ډول؛
مزمن عصبي او عصبي حالت ؛ یا
یو معلولبت چې د ورځني ژوند فعالیتونو کې پرله پسې مرستې ته اړتیا لري لکه شدید دماغي فلج یا داون سنډروم
).(Trisomy 21

دا ماشومان د  COVID-19څخه د ډیر ناروغ کیدلو خطر لري .د  COVID-19پروړاندې واکسین به د دې خطر په کمولو کې مرسته
وکړي.
د  6میاشتو څخه تر  4کلونو پورې ماشومان چې په وړ کټګوریو کې ندي لست شوي د  COVID-19څخه د جدي ناروغۍ رامینځته
کیدو خورا ټیټ خطر لري .دوي ته دا سپارښتنه نه کیژي چي د  COVID-19واکسین اوسمهال ولري.
کوم واکسین به د  6میاشتو تر  4کلني پوري ماشومان ترالسه کړي؟
وړ ماشومان چې عمرونه یې د  6میاشتو څخه تر  4کلونو پورې وي ،سپارښتنه کیږي چې د  COVID-19واکسین دوه دوزونه ،د 8
اونیو په وقفه کې ولري .ځینې ماشومان چې د شدید معافیت ضعیف سیستم سره مخ دي ممکن  3دوزونو ته اړتیا ولري .په دې عمر کې
ماشومان کولی شي د ) Spikevax (Modernaواکسین ترالسه کړي.

COVID-19 vaccination recommended for some children aged 6 months to 4 years - 20092022 - Pashto

کوم واکسینونه  5کلن او پورته عمر لرونکي ماشومان ترالسه کولی شي؟
ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې  5کلن او پورته عمر لرونکي وي اوس کولی شي د  COVID-19واکسین ترالسه کړي.
هغه ماشومان چې  5کلن او پورته عمر ولري ممکن د  Moderna COVID-19یا  Pfizerواکسین ترالسه کړي .هغه ماشومان چې
 5کلن او پورته عمر ولري ،سپارښتنه کیږي چې د  COVID-19واکسین دوه دوزونه ولري ،چي د  8اونیو په وقفه کې ورکړل شي.
ځینې ماشومان چې د شدید معافیت کمولو سره مخ دي ممکن  3دوزونو ته اړتیا ولري.
دا غوره ده چې  5کلن او د پورته عمر ماشومان د دواړو دوزونو لپاره ورته واکسین ولري.
د  COVID-19واکسینونه او نور واکسینونه
د  Australian Technical Advisory Group on Immunisationوړاندیز کوي چې د  6میاشتو څخه تر  4کلونو پورې
ماشومان باید د دوی د  COVID-19واکسین او نورو واکسینونو ترمینځ له  7څخه تر  14ورځو پورې انتظار وکړي ترڅو د جانبي
اغیزو خطر لکه تبه تیته کړي .په هرصورت ،د  COVID-19واکسین د نورو واکسینونو په څیر په ورته وخت کې ورکول کیدی شي
که چیرې د دي ورکول په جال وختونو کې ستونزمن وي ،لکه لیرې پرتو سیمو ته د السرسي پروګرامونو کي وي.
که ستاسو ماشوم  COVID-19ولري
ستاسو ماشوم باید د  COVID-19مثبت ازموینې وروسته  3میاشتې انتظار وکړي مخکې لدې چې دوی د  COVID-19واکسین ولري.
که ستاسو ماشوم د واکسین کولو وړ وي ،نو راتلونکی ټاکل شوی  COVID-19واکسین باید د  3میاشتو وروسته ژر تر ژره ورکړل
شي .ستاسو ماشوم باید الهم د دوی لپاره وړاندیز شوي ټول دوزونه ولري.
کله زه کولی شم د خپل ماشوم لپاره د واکسین د ترالسه کولو لپاره وخت ونیسم؟
وخت نیونه اوس د دې عمر ګروپ کې د وړ ماشومانو لپاره د واکسین د کلینیک موندونکي
 https://covid-vaccine.healthdirect.gov.au/booking/له الرې خالص دی.
په منظمه توګه یي څاري ،ځکه چې د واکسین کولو چمتو کونکي به نوي اپوینتمنتونو ته دوام ورکړي.
نور مالومات
د ال زیاتو مالوماتو لپاره www.health.gov.au ،ته مراجعه وکړئ ،یا National Coronavirus Helpline
ته په  1800 020 080زنګ ووهئ .د وړیا ژباړې خدماتو لپاره  8اختیاروني ته فشار ورکړئ.
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