د کوویډ  19 -د واکسینونو په اړه اپډېټ اوسېدل
 CDCخلکو ته سپارښتنه کوي تر څو د کوویډ  19 -د واکسینونو په اړه اپډېټ اوسي ،د زیان منونکي اېمني سیستم لرونکو کسانو
لپاره د اضافي ډوزونو او په منظم ډو د تقویتي ډوزونو په ګډون .هغه کسان چې اېمني سیستم یې په خفیف یا شدید ډول زیان منونکی
دی باید لومړنی اضافي ډوز او یا تقویتي ډوز ترالسه کړي.

څوک د کوویډ 19 -د واکسین پر شریطو برابر دي؟
ټول هغه کسان چې عمرونه یې  5کاله یا تر دې لوړ وي ،په متحده ایاالتو کې د کوویډ  19 -د واکسین د لومړنۍ لړۍ د ترالسه کولو
وړتیا لري .پر دې سربېره ،هغه کسان چې اېمني سیستم یې په خفیف یا شدید ډول زیان منونکی وي او عمرونه یې له  5کلونو څخه
پورته وي ،د کوویډ  19 -د یوه اضافي ( 3یم) ډوز او د دې واکسین د لومړنۍ لړۍ د ترالسه کولو وړ دي.
د  2021کال د جنوري میاشتې له  5نېټې څخه را وروسته ،ټول هغه کسان چې عمرونه یې  12کاله یا تر هغې پورته وي او د
کوویډ  19 -د واکسین لومړنۍ لړۍ یې ترالسه کړې وي ،کله چې د لومړنۍ لړۍ لپاره اړینه دوره بشپړه شي کوالی شي تقویتي ډوز
ترالسه کړي.

د کوویډ  19 -د کومو واکسینونو سپارښتنه کېږي؟
 CDCسپارښتنه کوي چې ټول خلک باید د  mRNA (Pfizerیا  )Modernaد کوویډ  19 -واکسینونو لومړنۍ لړۍ او تقویتي ډوز
ترالسه کړي .هغه کسان چې عمرونه یې  18کاله یا تر دې لوړ وي او د  Johnson & Johnsonواکسین ډوز یې ترالسه کړی
وي ،هغوی ته وړاندیز کېږي چې له خپل لومړني ډوز څخه دوه میاشتې وروسته د  mRNAواکسین تقویتي ډوز ترالسه کړي.
په مهربانۍ سره له خپل روغتیاپال سره خبرې وکړئ تر څو تصمیم ونیسي چې ستاسو له پاره د کوویډ  19 -کوم واکسین غوره دی.

د چا اېمني سیستم زیانمنونکی ګڼل کېږي؟
د هغو خلکو اېمني سیستم په خفیف یا شدید ډول زیان منونکی بلل کېږي چې:
•
•
•
•
•
•

په فعال ډول د وینې د تومورونو او سرطانونو درملنه ترالسه کوي
پیوند شوی غړی یې ترالسه کړی وي او یا داسې درمل خوري چې اېمني سیستم کمزوری کوي
په تېرو دوه کلونو کې یې د بنیادي سلولونو پیوند ترالسه کړی وي او یا داسې درمل خوري چې اېمني سیستم کمزوری
کوي
د اېمني سیستم منځنی یا شدید لومړنی زیان (لکه  ،DiGeorgeسنډروم Wiskott-Aldrich ،سنډروم)
د  HIVپرمختللی یا العالجه عفونت
د کورتیکوستروییډونو له لوړ ډوز سره فعاله درملنه او نور درمل چې د بدن اېمني ځواب کمزوری کوي

خلک باید له خپل روغتیا پال سره د خپل روغتیایي وضعیت په اړه خبرې وکړي چې کوم اضافي لومړنی ډوز د هغوی لپاره مناسب
دی.
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اپډېټ پاتې شئ :هغه ماشومان چې عمرونه یې له  5څخه تر  11کلونو پورې وي
لومړنۍ لړۍ:
ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې له  5تر  11کلونو پورې وي ،کوالی شي د  Pfizer-BioNTechکوویډ  19 -واکسین لږ تر
لږه د  21ورځو په واټن سره ترالسه کړي .پر دې سربېره ،ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې له  5تر  11کلونو پورې وي او اېمني
سیستم یي په خفیف یا شدید ډول زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له دویم ډوز څخه  28ورځې وروسته اضافي ( 3یم) ډوز ترالسه
کوالی شي.
تقویتي ډوز:
هغه ماشومان چې عمرونه یې له  5تر  11کلونو پورې وي ،د اوس لپاره د کوویډ  19 -د تقویتي ډوز د ترالسه کولو وړ نه دي.

اپډېټ پاتې شئ :له  12څخه تر  17کلونو پورې عمر لرونکي تنکي ځوانان
لومړنۍ لړۍ:
ټول هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له  12تر  17کلونو پورې وي ،کوالی شي د  Pfizer-BioNTechکوویډ  19 -واکسین لږ
تر لږه د  21ورځو په واټن سره ترالسه کړي .پر دې سربېره ،ټول هغه ماشومان چې عمرونه یې له  12تر  17کلونو پورې وي او
اېمني سیستم یي په خفیف یا شدید ډول زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له دویم ډوز څخه  28ورځې وروسته اضافي ( 3یم) ډوز
ترالسه کوالی شي.
تقویتي ډوز:
هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له  12څخه تر  17کلونو پورې وي ،او هغوی چې اېمني سیستم یې زیان منونکی وي ،د لومړنۍ
لړۍ له بشپړولو څخه پنځه میاشتې وروسته د کوویډ  19 -د  Pfizerواکسین تقویتي ډوز ترالسه کوالی شي.

اپډېټ پاتې شئ :هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له  18کلونو څخه لوړ وي
د هغو کسانو لپاره چې د  Pfizerواکسین لومړنۍ لړۍ یې ترالسه کړې وي
لومړنۍ لړۍ:
ټول هغه لویان چې عمرونه یې له  18کلونو څخه لوړ وي کوالی شي د  21ورځو په واټن سره د  Pfizer-BioNTechد کوویډ -
 19واکسین لومړنۍ دوه ډوزه لړۍ ترالسه کړي .پر دې سربېره ،ټول هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله وي او اېمني سیستم یي په
خفیف یا شدید ډول زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له دویم ډوز څخه  28ورځې وروسته اضافي ( 3یم) ډوز ترالسه کوالی شي.
تقویتي ډوز:
هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله وي ،او هغوی چې اېمني سیستم یې زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له بشپړولو څخه پنځه
میاشتې وروسته د کوویډ  19 -واکسین تقویتي ډوز* ترالسه کوالی شي.
*که څه هم  mRNAواکسین غوره ګڼل کېږي ،خو د کوویډ  19 -پر  Johnson & Johnsonواکسین هم په ځینو حاالتو کې غور کېدای

شي.
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اپډېټ پاتې شئ :هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له  18کلونو څخه لوړ وي
د هغو کسانو لپاره چې د  Modernaواکسین لومړنۍ لړۍ یې ترالسه کړې وي
لومړنۍ لړۍ:
ټول هغه لویان چې عمرونه یې له  18کلونو څخه لوړ وي کوالی شي د  28ورځو په واټن سره د  Modernaد کوویډ 19 -
واکسین لومړنۍ دوه ډوزه لړۍ ترالسه کړي .پر دې سربېره ،ټول هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله وي او اېمني سیستم یي په
خفیف یا شدید ډول زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له دویم ډوز څخه  28ورځې وروسته اضافي ( 3یم) ډوز ترالسه کوالی شي.
تقویتي ډوز:
هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله وي ،او هغوی چې اېمني سیستم یې زیان منونکی وي ،د لومړنۍ لړۍ له بشپړولو څخه پنځه
میاشتې وروسته د کوویډ  19 -واکسین تقویتي ډوز* ترالسه کوالی شي.
*که څه هم  mRNAواکسین غوره ګڼل کېږي ،خو د کوویډ  19 -پر  Johnson & Johnsonواکسین هم په ځینو حاالتو کې غور کېدای

شي.

اپډېټ پاتې شئ :هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې له  18کلونو څخه لوړ وي
د هغو کسانو لپاره چې د  Johnson & Johnsonواکسین لومړنی ډوز یې ترالسه کړې وي
لومړنی ډوز:
ټول هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله او یا تر دې لوړ وي ،کوالی شي د  *Johnson & Johnsonکوویډ  19 -واکسین د
لومړنۍ لړی یو ډوز ترالسه کړي .هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله یا له هغې څخه پورته وي او اېمني سیستم یې په منځني یا
شدید ډول زیان منونکی وي او د  Johnson & Johnsonلومړنی ډوز یې ترالسه کړی وي ،هغوی اضافي ( 2یم) ډوز ترالسه
کوالی نشي.
تقویتي ډوز:
هغه لویان چې عمرونه یې  18کاله وي ،او هغوی چې اېمني سیستم یې زیان منونکی وي ،د لومړني ډوز له ترالسه کولو څخه دوه
میاشتې وروسته د کوویډ  19 -واکسین تقویتي ډوز ترالسه کوالی شي.
*که څه هم  mRNAواکسین غوره ګڼل کېږي ،خو د کوویډ  19 -پر  Johnson & Johnsonواکسین هم په ځینو حاالتو کې غور کېدای

شي.

په کوم ځای کې باید واکسین ترالسه کړو
د کوویډ –  19د واکسین چمتو کوونکو او یا تاسو ته د نږدې کلینیکونو په اړه معلومات د NDDoH COVID Vaccine Locator
پر پاڼه موندالی شئ .همدارنګه تاسو کوالی شئ د مرستې ترالسه کولو لپاره د  NDDoHله ټلیفوني کرښې سره په
 1.866.207.2880شمېره اړیکه ټینګه کړئ.
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