د  COVID-19تقويتي ډوزونه
تقويتي ډوز څه شی دی؟
تقويتي ډوز د واکسين هغه ډوز دی چې د واکسين د لومړنۍ لړۍ تر بشپړېدو وروسته ورکول کېږي .د اصلي واکسينونو تر لګولو
وروسته خلک مناسب معافيتي سيسټم پيدا کوي؛ خو دا سيسټم د وخت په تيريدو سره کمزوری کېږي .تقويتي ډوز د معافيتي سيسټم د
پياوړي کولو او د واکسين لخوا د رامنځته شوي محافظتي سيستم د مودې اوږدولو لپاره ورکول کيږي.
د تقويتي ډوز ترالسه کول کوم نوی کار نه دی .د متحده اياالتو ډيری خلک په خپل ژوند کې د نورو معمولي توصيه شويو واکسينونو
(لکه پوليو ،تيتانوس) تقويتي ډوزونه ترالسه کوي.

تقويتي ډوز کومو کسانو ته توصيه کېږي؟
د ناروغيو د کنټرول مرکز ) (CDCد فايزر کويډ  Pfizer COVID-19واکسينونو د لړۍ د بشپړيدو شپږ مياشتې وروسته د الندې
ګروپ کسانو لپاره د فايزر کوويډ  Pfizer COVID-19واکسين د يوه تقويتي ډوز د لګولو وړانديز کوي:
 65کلن او له دې څخه د لوړ عمر کسان
•
هغه کسان چې د اوږدمهاله روغتيايي پاملرنې الندي ژوند کوي
•
• هغه کسان چې عمرونه يې د  50او  64کلونو تر منځ وي او او له اساسي روغتيايي ستونزو سره مخ وي لکه (سرطان ،د
پښتورګو اوږدمهاله ناروغي ،د سږو اوږدمهاله ناروغي ،عصبي ناروغي ،د شکرې ناروغي ،ارثي ناروغي ،د زړه ناروغي،
ايچ آی وي ) ،(HIVد معافيتی سيسټم کمزوري ،د وينې ناروغي ،ډير وزن/چاغښت ،مېندواري ،د حجرو ناروغي ،اوس يا پخوا
سګرټ څکوونکی ،شل/فلج ،دماغي سکته ،د نشه يي توکو اختالل)
د ناروغيو د کنټرول اداره CDCهمداراز د الندې ګروپ کسانو ته دا توصيه کوي چې د خپلو ګټو او خطراتو د ارزولو وروسته
کوالی شي د فايزر  Pfizerواکسين تقويتي ډوز ترالسه کړي:
هغه کسان چې عمرونه يې د 18او  49کلونو ترمنځ وي او له اساسي روغتيايي ستونزو سره مخ وي
•
• هغه کسان چې عمرونه يې د  18او  64کلونو تر منځ وي او د کاري شرايطو يا کاري چاپېلایر له امله په کويډ  COVID-19د
اخته کېدو يا انتقال له خطر سره ډېر مخ وي

د کويډ  COVID-19واکسين تقويتي ډوز ولې توصيه کېږي؟
د  COVID-19واکسين اغېز د دې ناروغۍ (د  COVID-19نښو نښانو لرل) پر وړاندې د وخت په تېرېدو سره را کم شوی دی او
ښايي د ويروس د  Deltaبڼې له امله هم دغه اغېز را کم شوی وي .د شديد ويروس (بستري کېدل او مړينې) پر وړاندې د واکسين
اغېز لوړ پاتېږي ،مګر په هغه کسانو کې چې عمر يې  65کاله يا له دې څخه ډېر وي دا اغېز په کراره کراره کمزوری کېږي.
د فايزر  Pfizerطبي تجربو دا ښودلې چې د تقويتي واکسين د لګولو وروسته د بدن هغه دفاعي سيستم چې د کويډ  COVID-19پر
وړاندې مبارزه کوي ډېر ښه شوی دی .سربېره پر دې ،د اسرائيلو مالومات هم دا جوته کړې چې د فايزر  Pfizerتقويتي واکسين د
ويروسونو او شديدو ناروغيو په کمولو کې مهم رول لري .د روغتيايي تجربو او د اسرائيلو څخه په الس راغلي مالومات دا ښيي چې
تقويتي واکسين هم هغه ډول جانبي عوارض لري لکه څنګه چې د دوهم ډوز واکسين لګولو وروسته را منځته کېږي.

په کومو دندو کې په کويډ  COVID-19د اخته کېدو خطر ډېر دی؟
•
•
•
•

د لومړنيو خدماتو وړاندې کوونکي کسان لکه (د روغتيايي پاملرنې کارکوونکي ،اور وژونکي ،پوليس ،د ټوليزو خدماتو
پاملرنې کارمندان)
ښوونيز کارمندان (ښوونکي ،د تعليمي پروګرام د مالتړ کارمندان ،د ماشومانو د ورځني پالنځي کارکوونکي)
د خواړو او کرنې په برخه کې کار
صنعتي کاريګر
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•
•
•
•

د ټولنيزو اصالحاتو کارمندان
د امريکا د متحده اياالتو د پوستي خدماتو کارکوونکي
د عامه ترانسپورت کارمندان
د پرچون پلورنځي کاريګر

ايا زه به د تقويتي ډوز د ترالسه کولو لپاره د اساسي روغتيايي حالت يا خپلې دندې ثبوت ته اړتيا
ولرم؟
نه .ستاسو د اساسي روغتيايي حالت يو راپور يا ستاسو دنده ټول هغه څه دي چې د تقويتي ډوز د ترالسه کولو لپاره ورته اړتيا شته.

هغه اشخاص بايد څه وکړي چې د کوويډ  COVID-19د بل برنډ واکسين يې لګولی وي؟
تر دا مهاله په دې اړه کافي مالومات نشته چې ايا هغه کسان چې د کوويډ  COVID-19د بل برنډ واکسين يې لګولی وي ،د کويډ
 COVID-19تقويتي ډوز ته اړتيا لري که نه .اوس مهال هغه اشخاص چې د موډرنا  Modernaيا جانسن او جانسن
 Johnson & Johnsonواکسين لومړني ډوزونه يې ترالسه کړي وي ،بايد د واکسين تقويتي ډوز ترالسه نه کړي.

زه په دې ډله خلکو کې نه يم .ايا زه به د تقويتي ډوز مستحق يم؟
کېدای شي نورو اشخاصو ته دا سپارښتنه وشي چې په راتلونکي کې تقويتي ډوز ترالسه کړي .د  North Dakotaروغتيايي څانګه
به د وخت سره سم دا سپارښتنې اعالن کړي.

ايا دا په دې مانا ده چې د کوويډ  COVID-19واکسينونه اغيزمن نه دي؟
دا سپارښتنه په دې مانا نه ده چې د کوويډ  COVID-19واکسين کار نه کوي .په ناروغۍ د اخته کېدو کچه د واکسين شويو کسانو په
پرتله په غير واکسين شويو خلکو کې له 10څخه تر  22ځله لوړه ده .هغه کسان چې واکسين شوي وي د هغو خلکو په پرتله چې
واکسين شوي نه دي په کوويډ  COVID-19ناروغۍ د اخته کېدو احتمال يې پنځه برابره کم دی .که څه هم د (کوويډ )COVID-19
ويروس پر وړاندي د واکسين اغېز کم شوی دی ،خو بيا هم په ناروغۍ د اخته کېدو او د مړينو پر وړاندي قوي محافظتي سيسټم را
منځته کوي .د  65کالو يا له دې څخه د لوړ عمر لرونکو کسانو په ناروغۍ د اخته کيدو پر وړاندې يې اغېز کم شوی دی.

ايا تقويتي واکسين له نورو اضافي واکسينونو سره توپير لري؟
هو ،هغه کسان چې معافيتي سيسټم يې په معتدله اندازه يا په شديد ډول زيانمن وي او لومړی يې د فايزر  Pfizerيا موډرنا
 Moderna COVID-19واکسين لګولی وي ،دا سپارښتنه ورته کيږي چې د فايزر  Pfizerيا موډرنا  Modernaواکسين اضافي
ډوز هم ترالسه کړي .اضافه واکسين د لومړنيو واکسينونو د بشپړيدو څخه لږ تر لږه  28ورځې وروسته ورکول کيږي .هغه کسان
چې معافيتي سيسټم يې کمزوری وي هيڅکله يې د لومړنيو واکسينونو په لګولو سره محافظتي سيسټم نه دی قوي شوی ،بلکي دا کسان
د لوړې کچې محافظتي سيسټم د السته راوړلو لپاره درې ډوزه واکسينونو ته اړتيا لري.

ددې لپاره چې زه په بشپړه توګه واکسين شوی شخص وپېژندل شم ،ايا تقويتي ډوز يا واکسين ته اړتيا
لرم؟
نه .د عامې روغتيا د موخو له مخې ،هغه کسان چې فايزر  Pfizerيا موډرنا  Moderna COVID-19واکسين يا هم جانسن او
جانسن  Johnson & Johnson COVID-19واکسين دوه ډوزه يې لګولي وي ،دوې اوونۍ وروسته په بشپړ ډول واکسين شوي
اشخاص بلل کېږي.
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زه چيرې واکسين ترالسه کوالی شم؟
تاسو ته نږدې د  COVID-19واکسين چمتو کوونکو او روغتيايي مرکزونو په اړه معلومات د
 COVID Vaccine Locator NDDoHپه پاڼه کې موندالی شئ .همدارنګه تاسو کوالی شئ د مرستې لپاره د تليفون له الرې له
 NDDoHسره په  1.866.207.2880شمېره اړيکه ونيسئ.
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