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파키스탄어-안내문 

کی ویکسینیشن گائیڈ  ۱۹کورونا وائرس یا کووڈ   
 

   کی ویکسین دستیاب ہے؟ ۱۹کیا موجوده وقت میں کووڈ 

   ہے۔ہوئی دستیاب   کی فروری تک کوریا میں دو قسم کی ویکسین ۲۰۲۱

 ویکسینیشن   کے   بعد   منفی   ردعمل 

 

 
کیریئر ویکسین (وائرل ویکڻر) کو کورانا وائرس کے سطح کے انڻیجن جین کو ایک اور وائرس کے سانچے میں ڈال کر جسم میں داخل 
کیا جاتا ہے۔ نیوکلک ایسڈ ویکسین () کی شکل میں کورونا وائرس کے سطحی انڻیجن جین کو جسم میں انجکشن دیکر جسم میں سطحی  

 انڻیجن پروڻین تیار کر کے مدافعتی ردعمل پیدا کروایا جاتا ہے۔ لٰہذا یہ دونوں ویکسین کورونا وائرس کے انفکشن کا سبب نہیں بنتی - 
 

گا۔ویکسینیشن کے بعد حفاظتی اثر کی مدد کے بارے میں امواد فی الحال ناکافی ہے۔ لٰہذا اضافی ایکسینیشن کو دوباره تجویز نہیں کیا جائے   
 کورونا   ویکسینیشن   سے   قبل   احتیاطی   تدابیر   کیا   ہیں   ؟ 

 صحت اچھی ہونے کی صورت میں کورونا کی ویکسین لگوائے۔ ویکسین لگوانے سے پہلے ڈاکڻر سے ضرور مشوره لیں۔ 
 آپ کو مندرجہ ذیل عالمات میں کورونا کی ویکسین نہیں لگوانی چاہئے۔

 کورونا   ویکسین   کے   اجزائ   سے   انفیکشن   جیسی   الرجی   کی   صورت   میں ۔ 
۔ ویکسینیشن کے بعد انفیکشن جیسی شدید الرجی ہونے کی صورت میںکورونا کی پہلی   

 

 ایفلیکش :  شدید   الرجی،   شدید   قسم   کے   جھڻکے   لگنا،   سانس   لینے   میں   دشواری   ہونا،   بے   ہوش   ہونا،   ہونڻوں   اور   منہ   پر   سوجن   ہونا   اور   پورے   جسم   پ ۔ 
 بہت   زیاده   چھپے    پڑنا  ۔ 

 
دوائی، کاسمیڻیکس یا کوئی ایسی خوراک جس کی وجہ سے ایکسینیشن کے بعد الرجی ہواگر آپ کوئی دوائی (آنتوں کی صفائی کی   

۔سکتی ہے۔ براه کرم ابتدائی چاٹ پر تفصیل سے لکھیں  
 

سال سے کم عمر کے بچوں کی طبی حفاظتی مطالعات کی رپورٹ آنے تک ویکسینیشن کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ۱۸حاملہ خواتین اور   

ویکسین عالقائی اجازت نامہ کے مطابق تبدیل کی جا سکتی ہے 

 
 مندرجہ ذیل معامالت میں ویکسینیشن ملتوی کر دی جائے گی۔ 

 

سام                ڈو�ی�ن ق
�� ا� ن  ���ی ونی ساط          ق

�� ا� ن  ���ی ونی �یہ           دورا�ن   

ویکڻر   وائرس   ویکسین   کیریئر  آسڻرازینکا   
 

ہفتہ  ۱۲ سے۸ اقساط  ۲  

ویکسین  ایسڈ نیوکلک فائنرر  (mRNA) ۲  ۲۱ دن اقساط 
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نے تک اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کوروناوائرس سے متاثر ہیں۔ آپ کو فوری طور پر کورونا کا ڻیسٹ کروانا ہو گا اور رپورٹ آ   
۔ویکسینیشن ملتوی کر دی جائے گی  

 قرنطین میں موجود کورونا کا مریض کا قرنطینہ کا مقرر ڻائم ختم ہونے تک ویکسینیشن ملتوی کر دی جائے گی۔ 
 اگر آپ کو بخار ہے یا ڻمپریچر ( 37,5)سے اوپر ہے جب تک یہ عالمات ختم نہیں ہوتیں تب تک ویکسینیشن ملتوی ہو گی۔ 

ویکسینیشن کے بعد احتیاطی تدابیر کیا ہیں؟ کورونا   
 

 ویکسینیشن کے بعد اس جگہ پر  ۱۵  سے  ۳۰  منٹ تک قیام کریں اور مشاہده کریں کہ آپ کو کوئی منفی ردعمل تو نہیں ہو رہا۔ 
 

 گھر واپس آنے کے بعد کم از کم تین گھنڻے تک مشاہده کریں۔ 
 

خصوصی توجہ دیں۔ اگر آپ کو تیز بخار یا غیر معمولی جسمانی عالمات ہو تو فوراً طبیویکسینیشن کے بعد تین دن تک اپنے آپ پر    
۔ کریں   حاصل   امداد   

 انجکشن لگانے کی جگہ کو صاف ستھرا رکھیں۔
 ویکسینیشن کے بعد بزرگ افراد کو تنہا نہ چھوڑیں تاکہ عالمات کی صورت میں ان کی مدد کی جا سکے۔

 
 کیا   کورونا   کی   ویکسین   لگانے   کے   بعد   دوباره   کرونا   کے   مرض   میں   مبتال   ہو   سکتے   ہیں؟ 

کوریا میں موجود زیر استعمال ویکسین کوئی کشیده ویکسین نہیں ہے۔ لٰہذا آپ کو ویکسینیشن کے بعد کورونا کے مرض میں مبتال  
 ہونے کے امکانات کم ہیں۔ البتہ ویکسینیشن سے وابستہ عالمات کھانسی کا منہ کا ذائقہ  تبدیل ہونا۔ اس سے کوئی زیاده نقصان نہیں ہو گا۔ 

 
 اگر یہ عالمات پائے جاتے ہیں تو  ویکسینیشن سے پہلے یا اینڻی باڈیز تیار ہونے سے پہلے کورونا میں مبتال ہو تو 

 فوراً   طبی   معائنے   کےلئےہیلتھ   سینڻر   سے   رجوع   کریں 
 

 کورونا ویکسینیشن کے بعد ممکنہ منفی ردعمل کیا ہو  سکتے ہیں؟ 
 

 کورونا ویکسینیشن کے بعد ویکسینیشن کی جگہ پر درد، جسم کا سوجنا یا سرخ ہونا، بخار، پڻھوں میں درد اور قبض جیسی منفی 
 ردعمل ہو سکتے ہیں۔ ویکسینیشن کے بعد یہ عام ردعمل ہیں اور یہ تین دن تک  جا سکتے ہیں 

 
دشواری، بے ہوش ہونا، ہونڻوں اور منہ پر سوجن ہو سکتی ہے۔بہت شاذونادر شدید الرجی، جھڻکے، سانس لینے میں   

 
 ویکسینیشن کے بعد کم از کم  ۱۵  منٹ تک اس جگہ پر قیام کیا جائے تاکہ الرجی یا اانفیکشن کا مشاہده کیا جا سکے۔ اگر آپ کو دیگر 

ریں۔منٹ تک قیام ک ۳۰وجوہات (دوائی، کھانا یا انجیکشن وغیره سے الرجی ہے تو کم از کم   
 

 ویکسینیشن کے بعد نیچے دی گئی ویب سائٹ سے اپنی رپورٹ کی جانچ پڑتال کر سکتے ہیں 

http://nip.kdca.go.kr 

 
 

 کورونا ویکسینیشن کے بعد منفی ردعمل سامنے آ جانے کی صورعت میں آپ کو کیا کرنا ہو گا؟ 
 اگر آپ کو شدید الرجی (انفیکشن وغیره) ہو تو فوری طور پر  ۱۱۹  پر فون کریں یا قریبی ایمرجنسی ہسپتال میں جائیں۔ 

 اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ کوئی منفی ردعمل ہوا ہے تو آپ مقامی ہیلتھ سنڻر یا ویکسینیشن ویب سائیٹ کے ذریعے بھی اطالع دے سکتے 
 ہیں 

(https://nip.kdca.go.kr) 

 
 ویکسینیشن کی وجہ سے منفی ردعمل  اور  معاوضہ 

 ویکسینیشن کی وجہ سے منفی ردعمل ظاہر ہونے کی صورت میں(متعدی بیماریوں کی روک تھام اور انتظام کے ایکٹ کے مطابق) 
 حفاظتی ڻیکوں سےہونےوالے نقصان کا معاوضہ کا نظام بھی موجود ہے 

 منفی ردعمل کے واقع ہونے کی تاریخ سے لے کر  ۵  سال کے اندر درخواست دے سکتے ہیں۔ 
 ویکسینیشن نقصان معاوضہ کی کمیڻی، تحقیق کرے گی اگر آپ کی وجہ کو تسلیم کر لیا گیا تو آپ معاوضے کے مستحق ہو سکتے ہیں۔

 
 اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ ویکسینیشن سے آپ متاثر ہوتے ہیں تو  آپ مقامی ہیلتھ سینڻر میں درخواست دے سکتے ہیں۔

 
 یا ویکسینیشن اسسڻنٹ ویب سائٹ (https://nip.kdca.go.kr) پر  دیکھ  سکتے ہیں  ۔ 
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کورونا وائرس کے طبی عملے کے حواالجات  ۱۹کورونا وائرس متعدی بیماری   
ویکسین تیار ہوئی ہے۔کی فروری تک کوریا میں دو قسم کی   ۲۰۲۱ 

 
 ویکسین کی اقساط ، اقسام اور دورانیہ

 
کیریئر ویکسین (وائرل ویکڻر) کو کورانا وائرس کے سطح کے انڻیجن جین کو ایک اور وائرس کے سانچے میں ڈال کر جسم میں  

داخل کیا جاتا ہے۔ نیوکلک ایسڈ ویکسین () کی شکل میں کورونا وائرس کے سطحی انڻیجن جین کو جسم میں انجکشن دیکر جسم میں  
سطحی انڻیجن پروڻین تیار کر کے مد افعتی ردعمل پیدا کروایا جاتا ہے۔ لٰہذا یہ دونوں ویکسین کورونا وائرس کے انفکشن کا سبب نہیں   

 بنتی 
 

 ویکسینیشن کے بعد حفاظتی اثر کی مدد کے بارے میں امواد فی الحال ناکافی ہے۔ لٰہذا اضافی ایکسینیشن کو دوباره تجویز نہیں کیا 
 جائے گا 

 وه لوگ جو کورونا ویکسین کے  اہل نہیں ہیں۔ 
( فوری طور پر کورونا کا ڻیسٹ کروائیں ہیں (جو لوگ کورونا سے متاثر   

 قرنطین میں موجود کورونا میں مبتال مریض (قرنطین کا مقرره وقت ختم ہونے کے بعد ویکسینیشن کے اہل  )
) سے اوپر ہونا (ڻھیک ہونے تک ویکسینیشن موخر) ۳۷،۵بخار یا ڻمپریچر (  

سال سے کم عمر بچے۔  ۱۸خواتین اور حاملہ   

 حفاظتی اور تاثیراتی دہڻا نہ ہونے کی صورت میں ویکسینیشن اہداف سے خارج کر دیا جائے گا۔ 

 (کورونا ویکسین کے متعلق تضادات) 

 اگر کورونا ویکسین کے کسی اجزائ سے الرجی (جیسے انفیکشن) ہونے کی صورت میں 
 پہلی کورونا کی ویکسینیشن کے بعد شدید الرجی کا ردعمل کی تصدیق ہونے کی صورت میں 

 
 اگر آپ کو   فائزر  اویکسین)  polysorbate  (polyethylene glycol(PEG) یا اس سے متعلقہ اجزائ سے شدید  الرجی ہے 

 تو ویکسین نہ لگوائے
 polyethylene glycol(PEG  مندرجہ ذیل اشیائ میں پایا جاتا ہے۔؛

صاف کرنے کی دوائی، کھانسی کی سڻریٹ، کاسمیڻکس، جلد کی سرجری میں استعمال ہونے والی طبی مصنوعات،کولونوسکولی، آنتوں کو   

عینک کے کانڻیکٹ  

سام ڈو�ی�ن  ق
�� ا� ن  ���ی ساط ونی ق

�� ا� ن  ���ی �یہ  ونی  دورا�ن

ویکڻر   وائرس   ویکسین   کیریئر  آسڻرازینکا  ہفتہ  ۱۲ سے۸ اقساط  ۲   

ویکسین  ایسڈ نیوکلک فائنرر  (mRNA) ۲  ۲۱ دن اقساط 



4 
 

 
 polysorbate  PEG کے ساتھ بنائی جاتی ہے۔ لٰہذا  سے الرجی والے افراد کو فائزر ویکسین نہیں لگے گی۔

 
 

ے تو آسڻرازینکا ویکسین بھی نہیں لگائی جائے گیالرجی ہ  سے   polysorbate  اگر 
polysorbate اور  PEG کے اجزائ موجود نہیں ہیں  لیکن PEG اس میں 

کراس ردعمل ہونے کی وجہ سےالرجی والے افراد آسڻرازینکا ویکسین سے پرہیز کریں 

ویکسین (آسڻرازینکا ۱۹کوریا آسڻرازینکا کورونا  فائزر ویکسین کی قسم   

 

 ,N-[2000-(polyethyleneglycol)]2 اجزائ 
N-ditetradecylacetamide 
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine 
Cholesterol 
(4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6, 1-
diyl) 
bis(2-hexyldecanoate) 
Potassium chloride 
Monobasic potassium phosphate 
Sodium chloride 
Dibasic sodium phosphatedihydrate 
Sucrose 

L-Histidine 
L-Histidine hydrochloride monohydrate 
Magnesium chloride hexahydrate 
Polysorbate 80 
Ethanol 
Sucrose 
Sodium chloride 
Disodium edetate dihydrate 

water for injections 

 
 کورونا ویکسین شده افراد کا ویکسینیشن کے بعد مشاہده کا وقت 

منٹ مشاہده کرنے کی ہدایت ۱۵تمام ویکسین شده افراد کو ویکسینیشن کے بعد کم از کم   

منٹ مشاہده کرنے کی ہدایت ۳۰الرجی انفیکشن والے افراد کم از کم تاہم دیگر وجوہات کی وجہ سے 
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 ●حاملہ   خواتین   کے   لئے   حفاظتی   تدابیر  
 

 کیا ابھی آپ حاملہ ہیں؟ 
 

 چونکہ نئے پیدا ہونے والے بچوں پر کورونا ویکسینشن کے اثرات کے متعلق تحقیقی ڈیڻا بہت کم ہونے کی صورت میں ہم 
 حاملہ خواتین کو کورونا ویکسینیشن کا مشوره نہیں دیتے ۔

 پہلے کی نسبت آج اپنے آپ کو زیاده بیمار محسوس کر رہی ہیں؟ 
 زکام اور اسال جیسی ہلکی بیماریوں میں ویکسین لگوائی جا سکتی ہے لیکن شدت مرض سے  بحالی تک ویکسینیشن 

 
تو فوراً کورونا کا ڻیسٹ کروائیں اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کورونا میں مبتال ہیں   ملتوی کر دی جائے گی۔ 

 کیا آپ کو کبھی کورونا انفیکشن کی تشخیص ہوئی ہے؟ 
 وائرس   اور   سپرم   ڻیسٹ   کی   صورت   میں   ویکسین   لگانے   یا   نہ   لگانے   کی   تجویز   نہیں   کی   جاتی ۔  اگر   آپ   کو   کورونا   ویکسینیشن   منع   نہیں   ہے   تو   آپ   ویکسین   لگوا   سکتے   ہیں ۔ 

 ا  نفیکشن   اور   ویکسینیشن   کے   مابین   کوئی   مقرر   وقفہ   نہیں   ہے   لیکن   پہلے   انفیکشن   کے   ۶  مہینوں   کے   اندر   دوباره   انفیکشن   ہونے   کے   چانس   بھی   ہیں 
 لٰہذا انفکشن سے  ۶  مہینے تک  ویکسینیشن ملتوی کی جا سکتی ہے  ۔ 

 
کورونا  ویکسینیش اور انڻی باڈی  عالج)  بلڈ تھراپی یا مونوکلونل (  سے کورونا  انفیکشن کا ڈیڻا تاحال  

دن تک   90جن افراد نے انڻی باڈی تھراپی حاصل کی ہے وه   کورونا ویکسینیش موخر کردیں۔   موجوده نہیں ہے  
 اضافی معلومات وصول ہونے تک ویکسینیش نہ لگواے -

 
دنوں کے اندر کورونا ویکسین کے عالوه کوئی اور ویکسین لگوائی ہے؟  ۱۴کیا آپ نے پچھلے   

دن کا وقفہ  ۱۴ابھی تک کسی دوسری ویکسین اور کورونا ویکسین کے سائیڈ افیکڻس کا ڈیڻا موجود نہ ہونے کی وجہ سے کم از کم   
 تجویز کیا جاتا ہے

 اگر  ۱۴ دن کے اندر ویکسین لگوائی ہے  تو اضافی ویکسین تجویز نہیں کی جائے گی 

 

 کیا آپ نے کورونا ویکسین لگوائی ہے؟ 
 ابھی تک کورونا ویکسین کی دو اقسام ہیں۔ نیو کلک ایسڈ ویکسین اور کیرئیر ویکسین وائرل ویکڻر۔ ان دونوں کے کراس کا ڈیڻا موجود نہ

ہے  جاتا دیا  مشوره  ہونے کی صورت میں دونوں مرتبہ ایک طبی قسم کی ویکسین لگانے کا 
گی جائے  کی نہیں تجویز ویکسین اضافی  تو  گئی ہو ویکسینیشن  کراس سے   اتفاق اگر  

 

 کیا آپ کو کسی ویکسینیشن کے بعد الرجی ہوئی ہے اور آپ نے اس کا عالج کروایا؟ 
لگائے   نہ   ویکسین   تو   ہے   اندیشہ   کا   کرنے   سامنا   کا   الرجی   بعد   کے   خوراک   پہلی   کی   ویکسین   کورونا   کو   آپ   اگر   

 انفیکشن وغیره ہے تو ہسپتال سے ابتدائی طبی امداد حاصل کریں۔ 

 

 کیا آپ نے پہلے کبھی کسی شدید الرجک ردعمل (انفیکشن) کا عالج کروایا ہے ؟ 
 

 تمام   الرجک   ردعمل   ویکسینیشن   سے   نہیں  ہوتا   اور   الرجک   ردعمل   جو   ویکسین،   انجیکشن   یا   ویکسین   کے   اجزائ   سے   متعلق   نہیں   ہیں  وه   ویکسینی 
 سے   متضاد   نہیں   ہیں ۔    فائزر   ویکسین   لگاتے   وقت   ()  کا   خصوصی   خیال   رکھیں   جو   کہ   مندرجہ   ذیل   اشیائ   میں  موجود   ہے ۔ 

 

 کولونوسکوپی،   آنتوں   کو   صاف   کرنے   کی   دوائی،   کھانسی   کا   شربت،   کاسمیڻکس،  جلد   پر   استعمال   ہونے   والی   سرجری   کی   مصنوعات،   عینک   کے 
 

 کانڻیکٹ   وغیره   اگر   آپ   کو   پہلے   بھی   سنگین   الرجک   ردعمل   جیسے   انفیکشن   ہے   تو   ویکسینیشنک   ے   ۳۰  دن  بعد   تک   مشاہده   کریں۔ 
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 کیا آپ کو خون جمنے کی شکایت ہے یا آپ انڻی کوگولنٹ لے رہے ہی

 
تمام دوسری ویکسینوں کی طرح یہ ویکسینیشن بھی ممکن ہے لیکن جن افراد کو خون جمنے کی بیماری یا اینڻی کوگولنٹ لے رہے ہیں تو 

منٹ تک رگے بغیر دبا کر  ۲جگہ کو  گرام یا اس سے زیاده استعمال کریں اور انجیکشن والی  ۲۳انجیکشن لیتے وقت چھوڻی سوئی  
 رکھیں 

 
وغیره   وغیره   

 
ی بیماری، کلینیکل ڻرائلز سے یہ ظاہر ہوا ہے کہ تمام افراد اور دائمی بیماری کی مریضوں میں مدافعتی ردعمل برابر ہے۔ لٰہذادائم  

 
 دائمی بیماری کے مریضوں کے لئے بھی ویکینیشن موثر ہے۔

  کے مریض اور مدافعتی ردعمل نظام کمزور مریضوں کو ویکسینیشن کے بعد حفاظت اور  افادیت کا ڈیڻا موجود نہیں ہے۔ 
HIV 

 
 مدافعتی نظام کمزور افراد کو اثر کم کر سکتا ہے۔ لیکن اگر ویکسینیشن منع نہیں ہے تو آپ ویکسین لگوا سکتے ہیں

ڈیڻا موجود  وه خواتین جو بچوں کو دودھ پالتی ہیں فی الحال دودھ پالنے والی خواتین کو ویکسینیشن کے بعد حفاظت اور افادیت کا 
ہے اگر کورونا کی ویکسین سے منع نہیں کیا گیا تو ویکسین لگوا سکتی ہیں۔   نہیں  
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 ویکسینیشن   کے   بعد   منفی   ردعمل 
  کی ویکسین
 اقسام 

 آسڻرازینکا  فائزر

Abnormal 

Reaction 

 
 ویکسینیشن سائیٹ پر ہونے والی منفی ردعمل درد 
(84.1%) 
 (%62.9)  تھکاوٹ،
 (%55.1) سردرد
 ، ( %38.3) پڻھوں میں درد
 ,(%31.9) سردی لگنا، 
 ,(%23.6) جوڑوں کا درد،

%14.2بخار ،( ) 
 ,(%10.5 انجیکشن کے مفنی ردعمل
 (%9.5) انجیکشن والی جگہ پر سوجن
 ,(%1.1) انجیکشن والی جگہ سرخ ہونا،
 گھبراہٹ ہونا، بوریت محسوس کرنا وغیره کے 

ردعمل ظاہر ہو سکتے ہیںمنفی   

 
 ویکسینیشن کے چند دن بعد تمام منفی ردعمل ختم ہو جاتے 

دن تک ره سکتے ہیں۔ ۷ہیں لیکن مندرجہ ذیل   
Skin reaction 4% systemic response 13% 
 ویکسینیشن سائٹ پر ہونے والے منفی ردعمل انجیکشن
 لگنے والی جگہ پر چھاپے () سے زیاده

جگہ درد،انجیکشن لگنے والی    60% 
 %50 سردرد، تھکاوٹ وغیره
 %40  پڻھوں میں درد ، سے زیاده
 %30 بخار سردی لگنا، سے زیاده

 %20) جوڑوں کا درد، سے زیاده

 

ہے۔  کیا نے) لنک(  مرکز ترجمہ اور تشریح   مائیگریٹ ترجمہ یہ  

051 818 5759 

 

 


