
Paschtu  Vektor (Stand 01.04.2021) 
 

 

 معلومات پاڼه

 پروړاندې محافظتي واکسینونو لپاره (2019غۍ )د کرونا ویروس نارو COVID-19د 

لپاره د  COVID-19چې مخکې د  ®Vaxzevria) -واکسین سره ( vectorویکتور ) د  -

AstraZeneca  واکسین او دJohnson & Johnson د Janssen® )واکسین په نامه پیژندل کیده 

 دا معلومات پاڼه په دوامداره ډول تازه کیږي()پورې  1اپریل  2021نیټه: د  

 

 د واکسین کیدونکي شخص نوم: 

 )مهرباني وکړئ په غټو تورو یې ولیکئ(

 د زیږون نیټه: 

 

COVID-19 څه شی دی؟ 

د  SARS-Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) یژندل شوي دي. د کرونا نوی ویروسراهیسې پد کرونا ویرسونه د لسیزو 

COVID-19  کال  2019/2020دی، د  )پاتوژین( کال د کرونا ویروس ناروغي( رامینځته کونکی عامل 2019ناروغۍ )د

 وروستیو راهیسې په ټوله نړۍ کې د خپریدو په حال کې دی.

د بوی او خوند حس له السه ورکول په لنډ مهاله توګه ساه لنډی او همدارنګه  ،ټوخی، تبه ښکاره عالیمو کې وچ COVID-19د 

. په ځینې رپوټ شوي ديعمومي احساس سره د سردرد او د بدن درد، د ستوني درد او د پزې بهیدل هم د شامل دي. د ناروغۍ 

مواردو کې ناروغان د معدې او کولمو درد، د بندونو پړسوب او د لنفاوي غدو پړسوب شکایت هم کوي. ورپسې د عصبي سیسټم یا 

د زړه عروقي او همدارنګه د اوږدمهاله ناروغیو امکان شتون لري. که څه هم د ناروغۍ خفیف عالمې عام دي او ډیری ناروغان 

 .شي المل مرګ د ممکن او شي کیدې مینځتهار هم سره، نمونیا د توګه په بیلګې د ناروغي، جدي ګرمپه بشپړ ډول ښه کیږي، 

مقرراتو )د واټن ساتل، د نظافت په پام کې نیول، هره ورځ د ماسک اغوستل، د کرونا د خبرداري برنامې  AHA + A + Lد 

سره د عفونیت نه د مخنیوي سربیره، واکسین د دې ناروغۍ پروړاندې ترټولو غوره  پام کي نیولوتهویه( په د خونو ډاونلوډ، منظم 

 ممکن محافظت لري.

 

 کوم ډول واکسین کارول کیږي؟ 

 په وبا د او لپاره خوندیتوب انفرادي د وړاندې په COVID-19 د چې شوي تایید واکسینونه ګڼ شمیر وړاندې په COVID-19 د

 د مخکې چې ®Vaxzevria) شوي بحث دلته چې واکسینونه ویکتور COVID-19 د. مناسب دیبرابر  توګه په غبرګون وړاندې

COVID-19 د لپاره AstraZeneca د او واکسین Johnson & Johnson د Janssen® کیده پیژندل نامه په واکسین) 

 د پروړاندې ناروغیو نورو د .کیږي ترسره پراساس ټیکنالوژۍ پرمختللي د یې تولید چې، دي واکسینونه شوي جوړ پراساس جین د

 .شوي تایید دمخه ال واکسین ویکتور

 دوی. تکثیر وکړي کولی نشي چې دی ویروس شوی څیړل ښه یو ویروس ویکتور یاده. لري ویروسونه نوم په ویکتور د واکسینونه

 جین د لپاره کیږي، پیژندل نامه په پروتین سپایک د چې پروتین، یوازیني د ویروس کورونا د ویروس ویکتور. ندي واکسین ژوندي

 معنی دا چې نلري، ویروس واکسین کونکي تکثیر واکسینونه ویکتور COVID-19 د .انتقالوي معلومات دغه او لري معلومات

 .لیږدوي ویروس واکسین د ته خلکو نورو کولی نشي افراد شوي واکسین چې لري

د دخول  کې حجرو په مګر ،کیږي مدغم نه کې جینوم انسان د وروسته کولو واکسین د معلومات شوي لیږد لخوا ویروس ویکتور د

 ډول دا چې کې حال داسې په( کې حجرو مدافع ځینې په او سایټ کولو واکسین د کې سر لومړي په) کیږي" لوستل" وروسته

 سپیک د .شي المل انتان SARS-CoV-2 د کولی نشي پخپله پروټین سپایک د .کوي تولید پروټین سپیک د پخپله بیا حجرې

 پیژندل توګه په پروټینونو بهرني د لخوا سیسټم معافیت د شوي رامینځته لخوا بدن د شخص شوي واکسین د توګه پدې پروټینونه

 رامینځته غبرګون معافیت د دا. تولیدیږي پروړاندې پروټین سپیک ویروس د حجرې معافیت د او باډیز انټي ،توګه په پایلې د شوي؛

 .کوي

 ویروس اضافي د ،وروسته دې له. شي تجزیه وروسته وخت لږ د او وکړي تولید کې بدن په انسان د کولی نشي ویروس ویکتور د

 .تولیدیږي نه( پروټین سپیک) پروټین
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 کیږي؟ترسره واکسین څنګه 

 کافي د  ®AstraZeneca Vaxzevria دشي.  لړورک لهځدوه  دیبا نی. واکستزریق کیږي کېعضالتو  مټ ۍد پورتن نیواکس اد

 د مینځ تر واکسینونو دوهم او لومړي د کمیټه شوې جوړه اړه په معافیت د کې  (STIKO)د رابرټ کوچ انسټیټوټ ،لپاره محافظت

 د باید واکسین ورته کونکي تولید ورته د ،لپاره واکسین دوهم دپه دې وخت کې، . کوي وړاندیز وخت پورې اونیو 12 تر څخه 9

 لپاره کومو د او لري عمر لږ څخه کلونو 60 د چې کوم دي معاف څخه دې له کسان هغه .شي وکارول شان په واکسین لومړي

 مهال اوس STIKO لپاره، اشخاصو داسې د. و شوی کارول لپاره واکسین لومړي د ®AstraZeneca Vaxzevria د چې

 Moderna®  COVID-19 د او  ®BioNTech/Pfizer  Comirnatyد) واکیسن mRNA دواکسین  دوہم چې کوي وړاندیز

 .شي ترسره وروسته اونۍ 12 څخه واکسین لومړي د سره( واکیسن

 .شي ورکړل ځل یو یوازېباید  واکسین ®Johnson & Johnson  Janssen د اولپاره   COVID-19د

 

 واکسین څومره اغیزناک دي؟

 AstraZeneca د: کوي وړاندې اغیزمنتوب ښه واکسینونه ویکتور COVID-19 دواړه پراساس، کچې اوسنۍ پوهې د

Vaxzevria®  د چې کله ښودلی اغیزمنتوب پورې٪ 80 تر کې ډلو په عمر ټول د STIKO دواړو د شوی وړاندیز لخوا 

٪ 65 نږدې واکسینو  Johnson & Johnsonلپاره د   COVID-19 د او شوه، ترسره وقفه اونیو 12 د ترمینځ واکسینونو

 COVID-19 د چې کې کسانو هغو په)  احتمال کیدو اخته د باندې COVID-19 په چې ده معنی دې په دا .وښود اغیزمنتوب

 & Johnson د٪ )65 نژدې یا(  ®AstraZeneca Vaxzevria د٪ )80 تر  پرتله په کسانو هغو د( وو شوي واکسین پروړاندې

Johnson   Janssen®) جدي د .شوي واکسین وو نه چې کوم وټیټ  پورې COVID-19 د) اغیزمنتیا لپاره مخنیويد  ناروغۍ 

 د او٪ 95 نږدې رهس  ®Vaxzevriaد AstraZeneca د: وه لوړه خورا کچې یوې تر( درملنه کې روغتون په توګه په بیلګې

Johnson & Johnson  د Janssen®  د چې کس هغه چیرې که توګه، دې په٪. 100سره COVID-19 سره واکسین دې د 

 نده معلومه مهال دا. نشي ناروغه به کس دغه چې لري شتون احتمال وړ پام د نو ونیسي، اړیکه سره کس ناروغه د او شي واکسین

  .ولري دوام څومره به خوندیتوب واکسین د چې

 شاوخوا او ځان خپل توګه پدې او کړئ تعقیب قواعد AHA + A + L د تاسو چې ده اړینه دا نو وي، کړی واکسین تاسو که حتی

 خلکو ټولو په او کیږي پیل نه وروسته سمدالسه څخه واکسین د خوندیتوب چې دي دا دلیلونه لپاره دې د. وساتئ خوندي چاپیریال

 د شي کولی افراد ایا چې ووایو سره ډاډ په چې نده ممکنه دا مهال دا پردې، سربیره. نلري شتون مساوي وو شوي واکسین چې کې

 .کړي خپور( SARS-CoV-2) ویروس سره کیدو واکسین

 

 په ځانګړي توګه د واکسین نه ګټه اخلي؟پروړاندې  COVID-19 دڅوک 

 ناروغۍ د او خوندیتوب انفرادي د پروړاندې COVID-19 د او شوي تصویب واکسینونه څو پروړاندې COVID-19 د

د ټولو خلکو لپاره کافي مقدار واکسین شتون نلري، د هغه افرادو تر څو چې  .دي مناسب توګه مساوي په لپاره غبرګون د پروړاندې

له امله د خورا ډیر یا وژونکي ناروغۍ خطر سره مخ یې یا هغه خلک چې  COVID-19واکسین کول باید لومړیتوب ولري چې د 

ګواښ  COVID-19یې یا د خپلې دندې له امله د  باندې اخته کیدو ځانګړي خطر سره مخ SARS-CoV-2د خپلې دندې له امله 

  . باید واکسین شي سره مخ افرادو سره په اړیکه کې یې

 

 څوک باید واکسین نشي؟

 عمر پورې کلونو 17 د چې شوی تصویب ندی لپاره لویانو او ماشومانو هغو د واکسین ویکتور د COVID-19 د چې څرنګه

 هغو د یوازې®AstraZeneca  Vaxzevria د STIKO .نشي واکسین سره واکسین ویکتور د COVID-19 د باید دوی نو لري،

 لري، عمر ټیټ څخه حد عمر دې د چې لپاره لویانو هغو د. لري عمر زیات یا کاله 60 چې کوم کوي وړاندیز لپاره کسانو

STIKO رامینځته کې پیښو نادره ځینو په ناروغۍ جدي چې ځکه کوي، نه وړاندیز کولو واکسین د سره واکسین دې د مهال اوس 

 کیدل ټوټې وینې د کې ناروغیو ورته په. لري  عمر کم څخه کلونو 60 د چې کې کسانو هغو په ډول ځانګړي په شوې،

(thromboses )کمې کې شمیر په پلیټلیټ د وینې د او (thrombocytopenia )وینې د سره دې د وختونه ځینې او دي شامل 

 ..دي شوي مړه ځینې کې اشخاصو دې په. وي مل هم تویدل

 د څخه COVID-19 د یا خطر کیدو ناروغ جدي د سره COVID-19 د وي، ډیر یا کاله 60 یې عمر چې لپاره اشخاصو هغو د

 کې اشخاصو هغو په ډول عمده په پیچلتیاوې شوي ذکر پورته پردې، سربیره. دی ډیر خورا لپاره اشخاصو ځوانو د خطر کیدو مړ
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 کلونو 60 د امله همدې له کول واکسین سره®AstraZeneca  Vaxzevria د د. لري عمر کم څخه کلونو 60 له چې شوي رامینځته

 .لري اغیزمنتیا ښه هم کې ډله په عمر دې د واکسین دا. کیږي وړاندیز لپاره اشخاصو لرونکو عمر ډیر یا

 کې خلکو عمر کم څخه کلونو 60 د الهم کول واکسین سره ®AstraZeneca  Vaxzevria د سم، سره سپارښتنې STIKO د

   .وکړي یوځای سره ډاکټر خپل د پریکړه دا دوی چیرې که لري امکان

 اشخاصو لرونکو عمر ډیر  او کالو 60 د :واکسین دوهم سره ®AstraZeneca  Vaxzevria د وروسته څخه واکسین لومړي د

 آسترازینیکا د دوی چې کیږي سپارښتنه دا شول، واکسین ځل لومړي په سره ®AstraZeneca  Vaxzevria د د چې لپاره

 .شي واکسین هم ځل دوهم په سره واکسزویریا

 اوس STIKO شوي، واکسین سره ®AstraZeneca Vaxzevria د یې دمخه چې لپاره اشخاصو لرونکو عمر کم څخه کالو 60 د

-Moderna®  COVID د او  ®BioNTech/Pfizer  Comirnatyد) واکیسن mRNA د واکسین دوہم چې کوي وړاندیز مهال

  .شي ترسره وروسته اونۍ 12 څخه واکسین لومړي د سره( واکیسن 19

تبې سره کومه حاد ناروغي ولري، باید یوازې د ښه کیدو نه وروسته واکسین شي.  (لوړې اودرجه سانتي ګریډ  38,5)څوک چې د 

د  څوک چېنه ټیټ درجه سانتي ګریډ( د واکسین ځنډولو لپاره دلیل ندی.  38,5سره لدې، ساړه یا یوڅه لوړ حرارت درجه )د 

مهرباني وکړئ د واکسین نه مخکې واکسین لرئ،  حساسیتلوړ حساسیت لرئ، باید واکسین نشئ: که  وړاندېواکسین د اجزاو په 

 ولري غبرګون حساسیتي سمدستي وروسته کولو واکسین لومړي د چې څوک هغه هر کونکي ډاکټر ته خبر ورکړئ.

(anaphylaxis )نکړي ترالسه واکسین دوهم باید. 

د رغیدو یا له تشخیص ، و تایید شويمخکې یې  کیدلاخته  کي په نوي کرونا ویروسد ایمیونو کمې نه لري، چې هغه افراد چې 

 وخت اوس پهاو باید یوازې د واکسیونو یو خوراک ترالسه کړي.  (میاشتو څخه مخکې نه 6خو د ) شي کیدېواکسین څخه وروسته 

 واکسین لومړي د کې وکوم پهچې ، هغه کسان .نه یا دی الزمي خوراک دویم لپاره اشخاصو دې د ایا چې کیدې ویل نشي دا کې،

د میاشتو څخه مخکې نه(  6سپارښتنې سره سم د انتان څخه وروسته )خو د  STIKOد و،  شویمثبت ثابت  انتان وروسته کولو

د هغه چا لپاره خطر ولري چې مخکې په  نیواکس ېشواهد شتون نلري چ یڅهداسې  .واکسینو دویم خوراک ترالسه کولی شي

 موضوع رد شي. دا کولو دمخه نید واکس ېنشته چ ایتړا یڅهویروس اخته شوی وی، پدی خاطر 

 .کافي تجربه شتون نلري هړکارولو په ا نونویواکسویکتور  COVID-19 د ېک بهیرپه  شیدې ورکولواو  ۍندوارید ام

STIKO ېک مواردونه کوي. په انفرادي  سپارښتنه نیپرمهال د عمومي واکس ۍندوارید ام د هرډول واکسین سره سره اوس مهال، 

 وګټاو خطر لري ممکن د خطر  ړلپاره لو ۍناروغ مرحلېجدي  COVID-19 د ېلري چ مزمن ناروغۍ ېچ ېرمنیم ندوارهیام

 .وشي سپارښتنه نیوروسته د واکس ېاو مفصل مشور ېارزون

STIKO  کول ماشوم ته خطر لري نیپرمهال د مور واکس شیدې ورکولود مور د  ېچ ګڼي ېناشونډیره دا. 

 لخته د ویني د یا ولرئ اختالل کیدو لخته دویني د تاسو چیرې که ورکړئ خبر ته ډاکټر خپل وکړئ مهرباني ،دمخه کولو واکسین د

 د مورد هیڅ لپاره خلکو لرونکي معافیت ضعیف د. شئ واکسین سره تدابیرو احتیاطي ساده د شئ کولی تاسو. اخلئ درمل ضد کیدو

 .وي نه اغیزناک هغومره کې خلکو داسې په ممکن واکسین ،هرصورت په. کولی نشي مخنیوۍ واکسین

 حساسیت وروسته کولو واکسین له کې وخت تیر په تاسو چیرې که ووایاست هم ته ډاکټر دمخه کولو واکسین د وکړئ مهرباني

 .لري شتون دلیل څه لپاره کولو نه واکسین د ایا چې وکړي وضاحت ته تاسو به ډاکټر. درلودلو حساسیت تاسو یا ولرئ

 د واکسین نه مخکې او وروسته باید څه کار وکړئ؟

، مهرباني وکړئ د واکسین کولو پیدا کړئ حساسیت سمدستيیا  بی تاسو هوښه شئکه چیرې د مخکیني واکسین یا بل تزریق نه وروسته 

واکسین نه وروسته تاسې ښه د پام الندې خبر ورکړئ. وروسته بیا هغه کولی شي د د اړتیا سره سم نه مخکې واکسین کونکي ډاکټر ته 

 ونیسي.

 ورځې واټن ولري. 14د نورو واکسینونو نه باید لږترلږه 

 وکړئ. استراحت یا آرامد واکسین نه وروسته، اړتیا نشته چې 

نه پیښیدی شي؟" د واکسین نه وروسته د درد یا تبې پیدا کیدو په صورت کې )"د واکسین کولو نه وروسته د واکسین کوم ممکن غبرګونو

 وګورئ(، د درد ارامونکي/د تبې کمونکي درمل وخورئ. د کورنۍ ډاکټر مو کولی شي پدې لړ کې تاسې ته مشوره درکړي.

 

 

 خیټې د یا پړسوب پښو د درد، سینې د لنډۍ، ساه د تاسو وروسته، کولو واکسین د چیرې، که کړئ ترالسه پاملرنه روغتیایی ژره تر ژر

 .کړئ رامنځته دردونه دوامداره



Paschtu  Vektor (Stand 01.04.2021) 
 

 

 

 تاسو که یا ولرئ، لید تیاره یا درد سر دوامداره یا شدید وروسته څخه کولو واکسین د تاسو که وګورئ سره ډاکټر یو له سمدستي باید تاسو

 .کړئ رامنځته داغونه سور یا ټپونه بهر څخه ځای د پیچکارۍ د وروسته ورځې څو

 غبرګونونه پیښیدی شي؟د واکسین کولو وروسته د واکسین کوم ممکن 

موضعي او عمومي غبرګونونه د لنډ مهاله او عارضي واکسین سره د واکسین کیدو نه وروسته، کیدی شي  ویکتور COVID-19د 

 د الا معمو دوی. امل ديش نښې نورې څیر په فلو د او ساړه، تبه، و کېغبرګونون په دېواکسین سره د بدن د شخړې څرګندیدل یې. 

 شوي وړاندیز په درمل انټیپیریټیک /انالجیسیک لپاره، کمولو نښو احتمالي د. کمیږي کې ورځو څو په وروسته څخه کولو واکسین

 .شي کیدی کارول کې خوراک

 کې ځاۍ په پیچکارۍ د کېتصویب په مطالعو  د اپور شوي غبرګونونهر ډیر واکسین د :®AstraZeneca  Vaxzevriaد 

 تکلیف او درد عضالتو د ،(ډیر څخه سلني 50 له) ستړیا او درد سر ،درد کې ځاۍ په پیچکارۍ د ،(ډیر څخه سلني 60 له) شینوالۍ

 مکرر په(. ډیر څخه سلني 20 له) حالي بی او درد مال د ،(ډیر څخه سلني 30 له) لړزه او تودوخې لوړ ،(ډیر څخه سلني 40 له)

 د) وختونه ځینې. شوی ورکړل رپوټ پړسوب او والۍ سور کي ځاۍ په پیچکارۍ ،اسهال بدتیا، زړه د ،(ترمنځ٪ 10 او٪ 1 د) ډول

  .تخریش عمومي او خارش ،ډیریدل خولې د وړل، خوب ،ګرنګتیا ،کمیدل اشتها د ،پړسوب عضالتو لمفاوي د ،(مینځ تر 1 او 0.1

 واکسین د شوي راپور عام ترټولو کې مطالعو په تصویب د: واکسین ®Johnson & Johnson Janssen د لپاره  COVID-19 د

 د) قې او( ډیر څخه٪ 30 د) درد عضالتو د او ستړیا درد، سر د ،(ډیر څخه٪ 40 د) درد کې ځای په انجیکشن د العملونه عکس

 کې ځای په انجیکشن د سره لړزیدلو د او درد، جوړونو د ټوخۍ، تبه، ،(ترمینځ٪ 10 او٪ 1 د) ډول مکرر په. دي( ډیر څخه٪ 10

 درد، ستوني د او خولی د پرنجېدل، لړزیدل، ،(مینځ تر٪ 1 او٪ 0.1 د) وختونه ځینې. ول شوي راپور پړسوب او سوروالی

 ناراحتي او احساس کمزورتیا عمومي د درد، مال د درد، کې پښه یا مټ په کمزورتیا، عضالتو د ډیریدل، خولې د خارښ، عمومي

 .کیږي واقع

د د  او دي معتدل او نرم اکثرا غبرګونونه واکسین د. کیږي لیدل ځله لږ نونهګوغبر پرتله پهځوانانو  د کې اشخاصو زړو په

AstraZeneca Vaxzevria®  پیښیږي ځله لږ څه یو وروسته واکسین دوهم د پرتله په کیدو واکسین لومړي دسره. 

 آیا د واکسین عوارض امکان لري؟

 نیواکس د کچه پراخه په ېچ کوم ي،د زیات خهڅ ونګغبر عمومي د نیواکس د ېچ دي ېزیاغ نیواکس دعوارض  امله له نیواکس د

 .کوي زهیاغ التح ایروغتد  شخص شوي

 د شمیر د پلیټلیټ د چې( thrombosis) کیدل ټوټې وینې د راهیسې، کیدو معرفي د واکسین د :®AstraZeneca Vaxzevriaد 

   AstraZeneca د وي، مل سره ضایع کیدو د وینې د وختونه ځینې او( thrombocytopenia) لري تړاو سره کمي

Vaxzevria® چې وې شاملې قضیې جدي ځینې هغه کې پدې .دي شوي لیدل کې پیښو لږو خورا په وروسته کولو واکسین د سره 

 د کې غار معدې د یا  sinus thrombosesرګونو دماغي د توګه په بیلګې د) کې موقعیتونو معمولي غیر یا مختلفو په

mesenteric vein thrombosis یا فعالیت زیات جوړولو ټوټو د وینې دحتې په ټول بدن کې  ،درلودې ټوټې وینې د یې( توګه په 

 په او شوې پیښې کې منځ په ورځو پورې 16 تر څخه څلورو د وروسته څخه کولو واکسین د قضیې زیاتره دا. سره تویدلو وینې د

 .یا د دایمي زیان سره پای ته ورسیدې وې مرګوني قضیې شوې بیان ځینې. کې کسانو لرونکي عمر لږ څخه کلونو 55 د ډول عمده

( پورې٪ 0.1 تر څخه٪ 0.01 له) کې مواردو نادره په: واکسین  ®Janssen د Johnson & Johnson لپاره د COVID-19 د

 .شول واقع اختالل پوټکي د او العملونه عکس حساسیت د ،

 شوي راپور ېک ویښپ نادره خورا په( anaphylactic reactions) ونونهګغبر ۍالرج د سمدستي وروسته، کولو معرفي نیواکس د

 .لهلر ایتړا یې ته ېدرملن طبي او شول یښپ وروسته ږل خهڅ کولو نیواکس د یدو. وو

 په پیچلتیاو نامعلوم پخوانیو نورو یا شاک د او غبرګون حساسیتي ترژره ژر د کې قضیو نادره ډیری په ،څیر په واکسینو ټولو د

 .کیدلی منع نشي ډول قعطي په شمول

که چیرې د واکسین کیدو نه وروسته داسې عالمې څرګندې شي چې د لنډمهاله ځایی او پورته ذکر شوي عمومي غبرګونونو نه  

 په کې، صورت په کیدو ښکاره د اغیزو شدید دورهاخوا یې، نو د کورنۍ ډاکټر به د مشورې لپاره هرو مرو ستاسې لپاره موجود یې

 که یا عوارض، لید د یا درد سر دوامداره یا شدید درد، دوامداره خیټې د یا پړسوب پښو د درد، سینې د لنډې، ساه توګه ځانګړي

 مهرباني نو کړئ، تجربه جریان وینې د یا زخم پوټکي د بهر څخه ځای د انجیکشن د وروسته ورځې څو څخه کولو واکسین د تاسو

 ورکړئ: رپوټهمدارنګه کلی شئ د خپلو جانبي عوارضو   .وکړئ غوښتنه پاملرنې طبي د ژره تر ژر وکړئ

 https://nebenwirkungen.bund.de 

 

 

about:blank
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 .کوي ېاندړو هم بحث معلوماتي وی ته ېتاس رټاکډ یکونک نیواکس ېنه عالوه، ستاس ڼېمعلوماتو پا ېد د

 

 

 :حتوضی

 

 

 

 

 د واکسین کیدونکي شخص السلیک                                                                                    د ډاکټر السلیک

 

 :وي نه وړ کولو چمتو رضایت د شخص کیدونکي واکسین چیرې که یا

 السلیک استازي قانوني د

 سرپرست یا کونکی چمتو پاملرنې قانوني د ،ساتونکی)

 

اپلیکیشن په کارولو سره د نوي کرونا ویروس  SafeVac 2.0اوسمهال د ګرځنده ځیرک تلیفون ( PEIپال ایحلیچ انسټیټیوټ )د 

(SARS-CoV-2.پروړاندې د محافظت لپاره د واکسینونو د تحمل یا زغملو په اړه یوه ټولپوښتنه ترسره کوي ) د شئ کولی تاسو 

 ټولپوښتنه داوطلبانه ده. .شئ راجستر کې ساعتونو 48 وروسته کولو واکسین

 

 

Google Play App Store         App Store Apple 

 : په الندې ویب سایتونو کی موندلی شئواکسینونو په اړه نور معلومات  COVID-19په اړه او د  COVID-19د 

www.corona-schutzimpfung.de  
www.infektionsschutz.de 
www.rki.de/covid-19-impfen  
www.pei.de/coronavirus  

 (1 اپریل 2021نسخه )نیټه  004پ چاد اول 

په همکاری چمتو شوی، او د چاپ حق یی خوندي  رابرټ کوچ انسټیټیوټ، برلیند او  ډیوس ګرونس کریوز اي وي، ماربرګ د دا معلومات پاڼه

واستول شي. هرډول تصحیح دی. دا پاڼه کیدای شي چې یوازې د دې مقصد په محدوده کې دننه د غیر سوداګریزو کارولو لپاره بیا تولید او یا 

 او تغییر پدې پاڼه کې منع دی.

 

 

 

http://www.corona-schutzimpfung.de/
http://www.infektionsschutz.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
http://www.pei.de/coronavirus
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پروړاندې د واکسینونو ( 2019)د کرونا ویروس ناروغۍ  COVID-19 د  -واکسین سره ویکتور د 

 AstraZeneca د لپاره COVID-19 د مخکې چې ®Vaxzevria) ________ مخینه طبيپه تړاو 

 (کیده پیژندل نامه په واکسین  ®Janssen د Johnson & Johnson د اوواکسین 

 ناروغي لرئ؟ حادکوم . آیا اوسمهال د تبې سره 1 

 نه 0 هو 0

 دی؟ کړی ترالسه واکسین ضد پر COVID-19 د دمخه تاسو ایا . 2

 نه 0 هو 0

 :واکسین:           نیټه    دی؟ کړی ترالسه تاسو واکسین کوم او کله نود مثبت ځواب په صورت کې، 

 .(راوړئ ثبوت نور کولو واکسین د یا کارت واکسین د وخت په لیدلو د لپاره واکسین د وکړئ مهرباني)

حساسیتي تاسو وروسته  ای: اید ړیترالسه کډوز  نیواکس ړیلوم COVID-19دمخه د  یېتاسو  ېچ ېک حالتپه هغه  . 3

 ؟ړیک پیدا غبرګون

 نه 0 هو 0

 یاست؟ شوی اخته (SARS-CoV-2) ویروس کورونا نوې په کې وختونو تیرو په تاسو چې شوی ثابت توګه معتبره په دا ایا  4

 (.کیږي وړاندیز نه مخکې څخه میاشتو 6 د وروسته څخه تشخیص یا کیدو ښه د واکسین وروسته، انتان د سره SARS-CoV-2 د)

 نه 0 هو 0

 ؟نو کلهد مثبت ځواب په صورت کې، 

 ای ېدرملن تیمعاف ،موتراپيید ک هګپه تو ګېلی)د ب ړئو ځرن خهڅ ۍضد ناروغ تیمعافد  ای ي لرئناروغ یوه حادهد  تاسو ایا. 5

 نورو درملو له امله(؟

 نه 0 هو 0

 د مثبت ځواب په صورت کې، کوم ډول

 اختالل لرئ یا د وینې نروبونکي درمل خورئ؟ د کلکیدو. آیا تاسې د وینې 6

 نه 0 هو 0

 لرئ؟ حساسیتآیا تاسې* پیژندل شوې .7

 نه 0 هو 0

 د مثبت ځواب په صورت کې، کوم ډول

، لوړې تبې، بې هوشئ، یا نورو غیر معمول غبرګونونو عالمې حساسیتمو د  وروسته واکسینمختلف آیا* د مخکیني  .8

 درلودلې؟

 نه 0 هو 0

 د مثبت ځواب په صورت کې، کوم ډول

 ورکوې؟ شیدېعمرونو کې: آیا اوسمهال بالربه یې یا ماشوم ته  )امیندوارۍ(  په ښځو کې د بالربتوب .9

 نه 0 هو 0

 ______________________ورځو کې واکسین شوې یې؟ 14آیا په تیرو  .10

 نه 0 هو 0

 د قانوني استازي لخوا ځواب ورکول کیږيپه دا د امکان په صورت کي،  *1
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 اعالمیه رضایت د لپاره واکسین مخنیوي د پروړاندې COVID-19 د

 

 & Johnson د اوواکسین  AstraZeneca د لپاره COVID-19 د مخکې چې ®Vaxzevria) -واکسین سره ویکتور د 

Johnson د Janssen® کیده پیژندل نامه په واکسین) 

  

 (: وروستې نوم، لومړی نوم)د واکسین کیدو لپاره د شخص نوم 

 

 : د زیږون نیټه

 :  پته

 

واکسین شي د رضایت چمتو کولو وړ نه وي، نو د واکسین کولو رضایت یا د واکسین کولو څخه که چیرې هغه کس چې 

په داسې صورت کې، مهرباني وکړئ د قانوني استازي نوم او د . انکار کول به د قانوني استازي لخوا ورکړل شي

 : اړیکې توضیحات هم وړاندې کړئ
 

 : وروستې نوم، لومړی نوم
 : ریښنالیکب      : د تلیفون شمیره

 

ما په معلومات پاڼه کې مینځپانګې په پام کې نیولې دي او ما د دې فرصت درلودلو چې د خپل مسلکي ډاکټر سره مفصل بحث وکړم 

 . کوم چې به واکسین ورکوي

o زه نور کومه پوښتنه نلرم . 

o  زه دCOVID-19 پروړاندې د ویکتور واکسین سره وړاندیز شوی واکسین ته رضایت ورکوم . 

o زه د واکسین څخه انکار کوم . 

o زه په ښکاره ډول د طبي وضاحت بحث ردوم . 

 : تبصرې

 

 : ځای، نیټه

 

 د ډاکټر السلیک   : د واکسین د ترالسه کولو لپاره د شخص السلیک

 . یا که چېرې هغه څوک چې واکسین شي د رضایت د وړاندې کولو وړ نه وي

  

 ( قانوني پاملرنې چمتو کوونکی یا ساتونکیسرپرست، د ) د قانوني استازی السلیک 
 

په همکارۍ چمتو  د رابرټ کوچ انسټیټیوټ، برلیند او  Deutsches Grünes Kreuz e.V., Marburgدا طبي مخینه او رضایت فورمه د 

تولید او ویشل کیدې شي. هرډول ترمیم او شوې او د چاپ حق یې خوندي دی. دا یوازې د دې د مقصد په ساحه کې دننه د غیر سوداګریزو کارولو لپاره بیا 

 بدلون منع دی.

 خپرونکی: ډیوس ګرونس کریوز اي وي، ماربرګ 

 د رابرټ کوچ انسټیټیوټ، برلین سره په همکارۍ 

 پورې( 1اپریل  2021) 002نسخه  001چاپ 
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