د  COVID-19واکسین پرېکړې ونه
لومړنۍ لړۍ

په تیرو  90ورځو کې په  COVID-19اخته یاست؟

نه

هو

 17-12کلن

 11-0کلن

 18+کلن

اوس مهال پرې اخته ېاست؟
نه

پدې وخت کې هیڅ
واکسین د کارولو لپاره
اجازه نلري

هو

واکسین تر هغه وځنډوئ تر څو
له جال کېدو څخه خالص شوي
نه یاست

1کمزورې معافیت لرونکی یاست؟
نه

هو
نه

د  Pfizer 2دوزونه ،په  0یا  21ورځو کې ورکړل شوي

د  COVID-19مونوکلونل انټي باډي
درملنه مو ترالسه کړې؟
هو

د  Pfizer 3دوزونه ،په  ،21 ،0او  49ورځو کې ورکړل شوي

د مونوکلونل انټي باډي درملنې
وروسته د  COVID-19واکسین هر
دوز د  90ورځو لپاره وځنډوئ

کمزورې معافیت لرونکی
1
یاست؟
نه

هو

د  2Pfizerدوزونه  ،2په  0او  21ورځو کې ورکړل شوي

د  2Pfizerدوزونه  ،3د  21 ،0او  49ورځو کې ورکړل
شوي

د  2Modernaدوزونه  ،2په  0او  28ورځو کې ورکړل شوي

یا

یا

یا

د جانسن  Janssen2دوز 1

د  Modernaدوزونه  ،2په  28 ،0او  56ورځو کې
ورکړل شوي
2

یا

د جانسن  3،2Janssenدوز 1
 CDC 1د هغو کسانو په څیر د کمزوري معافیت لرونکی تعریف کوي څوک چې:
oد رسولې یا د وینې سرطان لپاره د سرطان فعاله درملنه ترالسه کوي
oد عضو پیوندنه ترالسه کړي او د معافیت سیسټم فشارولو لپاره درمل خوري
oپه تیرو  2کلونو کې د سټیم سیل پيوندنه ترالسه کړي یا د معافیت سیسټم فشارولو لپاره درمل خوري
oمعتدل یا شدید ابتدايي کمزورې معافیت (لکه  DiGeorgeسنډروم Aldrich ،سنډروم)
oپرمختللی یا غیر تداوې شوی  HIVانتان
oد لوړ دوز کورټیکوسټرایډونو یا نورو درملو سره فعاله درملنه چې ښايي ستاسو د معافیت غبرګون فشار کړي
 2د لومړني لړۍ دوز حجمونه په الندې ډول دي:
• 0.3 Pfizerملی لیتر
• Moderna 0.5ملی لیتر
• Janssen 0.5ملی لیتر
 3د کمزوري معافیت لرونکي اشخاص باید د بوسټر دوز سپارښتنې تعقیب کړي

د بوسټر ډوزونه

بوسټر تر اوسه د  18کلن څخه کم عمر
لرونکي اشخاصو لپاره مجاز ندي

نه

 18+کلن
هو

لومړنۍ لړۍ د  Pfizerوه

لومړنۍ لړۍ د  Modernaوه

وروستې دوز مې  6+میاشتې وړاندې ووهو

لومړنۍ لړۍ د  Janssenوه

وروستې ډوز مې  2+میاشتې وړاندې ووهو

نه

نه

وه

 65+کلن

نه

یا

هو

اوس مهال د بوسټر دوز ته
اړتېا نشته

د لومړني طبي شرایطو 4سره  64-18کلن
او/یا
د  SARS-CoV-2سره په مکرر ډول د تماس  5سره
 64-18کلن

هو

د بوسټر دوز ترالسه کولو لپاره وړ کس
(د  Janssen ،Pfizerپوره دوز د
7،6
 Modernaنیم دوز)

4اساسي طبي حاالت هغه دي چې یو څوک د جدي ناروغۍ تجربه کولو خطر سره مخ کوي که چیرې دوی د  COVID-19سره تړون وکړي .د نوي
لیست لپاره ،لطفا ً د  CDCویب پاڼه دلته وګورئ.
5په مکرر ډول تماس کې  SARS-CoV-2ته اداراتي یا مسلکي افشا کیدنه شامل دي .پدې کې شامل دي خو د طبي پاملرنې چمتو کونکي ،د اوږدې مودې
پاملرنې اوسیدونکي ،د کور دلې اوسیدونکي ،بندي اشخاصو ،او د کاری ځواک اړین کارمندان پورې محدود ندي.
6د بوسټر دوز حجمونه په الندې ډول دي:
 0.3 Pfizeroملی لیتر
oموډرنا  0.25ملی لیتر
 Janssen 0.5oملی لیتر
7د بوسټر ډوز لپاره د کوم برانډ لګولو غوره کولو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ،لطفا ً د  CDCکلینیکي مالحضات وګورئ.
د اضافي پوښتنو لپاره ،لطفا ً د واکسین بوسټر وړتیا په اړه  CDCالرښوونو ته مراجعه وکړئ.

