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 معلومات پاڼه

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

 (موډیرنا واکیسن  COVID-19موډیرنا د او کمیرناټی فیزر/ بایونټیک د) -واکسین سره  mRNAد  -

 

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

 

 د واکسین کیدونکي شخص نوم: 

 )مهرباني وکړئ په غټو تورو یې ولیکئ(

 د زیږون نیټه: 

 

COVID-19 څه شی دی؟ 

( چې د SARS-CoV-2) 2سارس  –د کرونا ویرسونه د لسیزو راهیسې پیژندل شوي دي. د کرونا نوی ویروس، کروناویروس 

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.

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

مل کیدی شي. په ځینې  همعمومي احساس سره د سردرد او د بدن درد، د ستوني درد او د پزې بهیدل 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 

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

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

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

سره د عفونیت نه د مخنیوي سربیره، واکسین د دې ناروغۍ پروړاندې ترټولو غوره ممکن محافظت  پام کي نیولومنظم تهویه( په 

 لري.

 

 کوم ډول واکسین کارول کیږي؟ 

 ساتنې انفرادي د لپاره غبرګون د پروړاندې وبا د او COVID-19 د او شوي تصویب واکسینونه څو پروړاندې COVID-19 د

 BioNTech/Pfizer's- ټیرنایکمزریف/کټینوید باشوی )دلته بحث  ېچ نونهیواکس mRNA COVID-19 د .دي مناسب لپاره

Comirnaty®  موډیرنا   او دModerna's COVID-19 پر  ۍکنالوژټید ورته نوي  ېدي چ نونهیواکسجین پر اساس د ( واکسین

 .ديجوړ شوي  بنسټ

 نور واکسینونه د ازمیښت په حال کې دي، مګر تراوسه پورې تایید شوی ندی. mRNA. د 

mRNA  د(RNA  په بدن کې د هر پروتین لپاره یو د "جوړښت )او  هد" کړنالرهپیغام رسونکی یا د ریبونوکلئیک پیغام رسونکی

د ویروس یو  وواکسین mRNAپروړاندې د  COVID-19سره یې تیروتنه ونشي. د  -DNA -باید د انسان د ژنتیکي معلوماتو 

 واکسین تکراري د واکسینونه COVID-19 mRNA د " لري.کړنالرهواحد جز )د سپایک په نوم پروتین( لپاره د "جوړښت 

 .کړي انتقال ویروس واکسین د ته خلکو نورو کولی نشي افراد شوي واکسین چې لري معنی دا چې نلري، ویروس

 د ته حجرو مګره ځای په ځای کیږي، نکې جینوم کې د واکسین کولو څخه وروسته په د انسان  mRNAپه واکسین کې موجود 

 دا چې چیرې ،(کې حجرو مدافعې ځانګړي په او حجرو عضالتي په کې ځای په کولو واکسین د توګه ځانګړي په) وروسته ننوتلو

 د شوي جوړ لخوا بدن د شخص شوي واکسین د توګه پدې ینونهتپرو سپایک د. کوي تولید پروټین سپایک د پخپله بیا حجرې ډول

 د ویروس د حجرې معافیت د او باډي انټي توګه، په پایلې د کیږي؛ پیژندل توګه په پروټینونو بهرني د لخوا سیسټم خوندیتوب

  غبرګون رامینځته کوي. معافیتيدا د خوندیتوب  .جوړیږي پروړاندې پروټین سپایک

 نور( ینتپرو سپایک) پروټین ویروس د کې، مرحله پدې. کمیږي کې بدن په وروسته ورځې څو mRNA موجود کې واکسین په 

  .تولیدیږي نه
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 یږي؟ک کارول څنګه واکسین

 رابرټ په، لپاره محافظت واکسین کافيد شي.  لړورک لهځدوه  دیبا نیواکس. تزریق کیږي کېعضالتو  مټ ۍد پورتن نیواکس

 وقفو اونیو 6 د ترمنځ کولو واکسین دوهم او لومړي د کمیټه دایمي شوې جوړه اړه په معافیت د کې( STIKO) انسټیټیوټ کوچ

 نیواکس کمپني ونکيړجو واکسین او د ورته ورتهلمړی ځل ، د بایدلپاره  نید دوهم واکس، کې وخت اوسني په .کوي وړاندیز

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

 دواکسین  دوہم چې کوي وړاندیز مهال اوس STIKO لپاره، اشخاصو داسې د. و شوی کارول لپاره واکسین لومړي د واکسزیوریا

mRNA واکیسن (موډیرنا د او کمیرناټی فیزر/بایونټیک د COVID-19 موډیرنا واکیسن )اونۍ 12 څخه واکسین لومړي د سره 

 .شي ترسره وروسته

 

 واکسین څومره اغیزناک دي؟

 .دي ړو ېد پرتل له املهاو اختالالتو  غبرګونونواو احتمالي  زمنتوبید اغ نونهیموجود واکس COVID-19 mRNA د

 د اوسنۍکوي.  چمتوکچه  اغیزمنتوب څخه لوړ د %95تر  نږدې نیواکس COVID-19 mRNA سره سم، د ېکچ ۍاوسن ېد پوه

پر ضد   COVID-19 د ېچلپاره د هغو کسانو  %95 نږدې احتمال دویاخته کد  ۍپه ناروغ COVID-19 د ېچ ښیېارقام  څیړني

 اغیزمنتیا کې مخنیوي په ناروغۍ شدید د COVID-19 د. یدکم  شوي ندي نیواکس ېشوي و د هغو کسانو په پرتله چ نیواکس

 پر ضد COVID-19 د وکڅ ویکه  ېده چ یمعن ېدا پد .وه٪ 85 شاوخوا( کیدل بستر کې روغتون په توګه، په مثال د یعنې،)

 د چې نده معلومه دا دمه دې تر .ناروغه نشي یدو ېاحتمال شتون لري چ رډی، سيیون کهړیسره ا ۍناروغ ېشي نو د د نیواکس

 .ولري دوام وخت څومره به محافظت واکسین

 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 چاپیلایر

 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 سره کیدو واکسین د

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

 COVID-19  Vaccine)او افرادو او پورته کلنۍ عمر  16د  (®Comirnaty) ونهواکسین COVID-19-mRNAد 

Moderna®)  نلري، د ود ټولو خلکو لپاره کافي مقدار واکسین شتون ترڅو چې  لپاره مجاز دي.  افرادو پورته عمر کلن او 18د

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

باندې اخته کیدو ځانګړي خطر  SARS-CoV-2ځانګړې توګه د پاخه او ډیر عمر خلک(، یا هغه خلک چې د خپلې دندې له امله 

 ګواښ سره مخ افرادو سره په اړیکه کې یې.  COVID-19سره مخ یې یا د خپلې دندې له امله د 

 ید واکسین نشي؟څوک با

 عمر لرونکي ماشومان او ځوانان چې اوسمهال د هغوی لپاره واکسین مجاز ندي، باید واکسین نشي.  پورې کلونو 15د 

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 

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

 .نکړي ترالسه واکسین دوهم باید

 یا رغیدو د وي، شوی ثابت ډول باوري کې پهپ انتان ویروس کورونانوي  د او وې کمزوری یې سیستم دفاعي چې کسان هغه 

 دا. کړي ترالسه خوراک یو واکسین د یوازې باید بیا او شي کیدی واکسین کې ورځو لومړیو په میاشتو 6 د وروسته تشخیص

 د STIKO د. نه یا وي اړین واکسین دوهم کې اشخاصو ورته په به کې نیټه راتلونکي په آیا ووایو چې نلري امکان مهال

 ثابت ډول باوري په انتان ویروس کورونا ناول د پکې وروسته څخه واکسین لومړي د چې اشخاص هغه سم، سره سپارښتنې

شواهد شتون نلري  یڅه ې، داس.کړي ترالسه واکسین دوهم کې ورځو لومړیو په میاشتو 6 د وروسته انتان د شي کولی و، شوی

کولو  نید واکس ېنشته چ ایتړا یڅهد هغه چا لپاره خطر ولري چې مخکې په ویروس اخته شوی وی، پدی خاطر  نیواکس ېچ

 موضوع رد شي. دا دمخه
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 .کافي تجربه شتون نلري هړکارولو په ا نونویواکس COVID-19 mRNA د ېکپه جریان  ۍندوارید ام

په  .پرته ډول د واکسین COVID-19 د - نه کوي سپارښتنه نیپرمهال د عمومي واکس ۍندواریاوس مهال د ام (STIKO) کوټیس

 ړلپاره لو ۍناروغ مرحلېجدي  COVID-19 د ېلري چ طیدمخه شتون لرونکي شرا ېچ ېرمنیم ندوارهی، امېک مواردوانفرادي 

 .وشي سپارښتنه نیوروسته د واکسوضاحت او مفصل  ېارزون وګټاو خطر لري ممکن د خطر 

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

 کیدو جم د وینې د یا ولرئ اختالل کیدو جم د وینې د تاسو که ورکړئ خبر ته ډاکټر وکړئ مهرباني دمخه، کولو واکسین د

 وي کمزوری یې سیستم دفاعي چې خلک هغه. شئ واکسین سره تدابیرو احتیاطي ساده د شئ کولی تاسو. کاروئ درمل ناروغۍ

 د وکړئ مهرباني. وي نه اغیزناک هغومره کې خلکو داسې په دا شي کیدې واکسین هم، څه که. کړي ترالسه واکسین شي کولی

 تاسو یا ولرئ حساسیت وروسته کولو واکسین له کې وخت تیر په تاسو چیرې که ووایاست هم ته ډاکټر دمخه کولو واکسین

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

 

 د واکسین نه مخکې او وروسته باید څه کار وکړئ؟

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

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

 ورځې واټن ولري. 14د نورو واکسینونو نه باید لږترلږه 

 د واکسین نه وروسته، اړتیا نشته چې د خپل ځان کومه ځانګړې پاملرنه وکړئ.

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

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

 

 برګونونه پیښیدی شي؟د واکسین کولو نه وروسته د واکسین کوم ممکن غ

واکسین سره د واکسین کیدو نه وروسته، کیدی شي موضعي او عمومي غبرګونونه د واکسین سره د بدن د شخړې  mRNAد 

ورځو 2نه تر  1ورځو په لړ کې راښکاره کیږي او په ندرت سره  2څرګندیدل یې. دا غبرګونونه عمومآ د واکسین کولو نه وروسته 

 پورې دوام کوي.

Comirnaty®:  ورکړل شوي غبرګونونو کې تر اوسه دا موارد شامل و: د تزریق ځای کې  رپوټډیر  کې مطالعاتوپه  تصویبد

نه ډیر(، د مفصلونو  %30او لړزیدل )د نه ډیر(، د عضالتو در  50)د ٪  نه ډیر(، سردرد %60نه ډیر(، ستړیا )د  %80درد )د 

پورې( ته زړه بدی پیدا کیږي او  %10تر  %1نه ډیر(. نږدې )د  %10نه ډیر(، تبه او د تزریق ځای کې پړسوب )د  %20درد )د 

پورې( د لنفاوي غدې پړسوب، بې خوبي، په مټ یا پښه کې درد، د  %1تر   %0.1د تزریق ځای سور کیږي. ځینې وختونه )د 

 تزریق ځای کې ناراحتي او خارښ شتون لري.

COVID-19 Vaccine Moderna® : ورکړل شوي غبرګونونو کې تر اوسه دا موارد شامل  رپوټکې ډیر تصویب په مطالعاتو د

نه ډیر(، د مفصلونو  %60)د  د عضالتو دردنه ډیر(، سردرد او  %70)د  والینه ډیر(، ستړی %90و: د تزریق ځای کې درد )د 

یا د  څخه پورته( د لنفاوی غدې پړسوب %10نږدې )د  ،نه ډیر( %20او استفراغ )د  تیاړه بدد زنه ډیر(،  %40)د زیدلړاو ل درد

 کې ساحه په انجیکشن د رنګه همدا او تخریش معمول یو، تبه، او په تزریق ځای پرسوب او سوروالې پیدا کیږي. درد احساس

پورې( د د  %1تر   %0.1ځینې وختونه )د  .شوی رپوټ( ترمنځ% 10 او% 1 د) ډول مکرر په تخریش یا پړسوب سوروالی یا

 .کیږي رامینځتهتزریق ځای کې ناراحتي او خارښ 

 

او ډیر عمر لرونکي افرادو کې یوڅه کم دي. د واکسین غبرګونونه عمومآ خفیف یا  د پاخهډیری غبرګونونه د ځوان افرادو په پرتله 

 یوڅه ډیر پیښیږي.متوسط دي او د دوهم ځل واکسین کیدو نه وروسته غبرګونونه 

 آیا د واکسین عوارض امکان لري؟

د واکسین عوارض د واکسین پایلې دي چې د واکسین د طبیعي حد غبرګون نه ورهاخوا یې او د واکسین شوي فرد روغتیا باندې د 

 پام وړ اغیزه لري.
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  د(ځتر منسلني  0.01 خهڅ 0.1د ) یېقض 4 فلج، د مخ د حاد ېک انیپه جر نویآزمو طبيدمخه د پراخه  خهڅ تاییدد 

Comirnaty®  دلیفلج ک ولډ. د مخ دا ېوروسته کمه شو ویاون وڅد  ېک پیښو ولوټپه  ې، چېکولو وروسته مشاهده شو واکسین 

 .ولري تړاو ېپور نیممکن د واکس

کولو  واکسین ®COVID-19 Moderna د یېقض 3 دوید فلج ک حاد، د مخ د ېک بهیرپه  نویآزمو طبيدمخه د پراخه  خهڅ تایید د

 ویاون وڅد  فلج، د مخ ېک ویقض ولوټ. په یشو هیښپ ېک روپګ رولټکسانو په کن ویشو نویواکس رید غ 1 ؛ېوروسته مشاهده شو

شتون  کهړیا الملي ځنیترم نیاو واکس دوید مخ د فلج ک ایا ېچ يړمعلومه ک وڅتر يیږمطالعات ترسره ک ېوروسته کم شو. نور

 .ې( مشاهده شویښېدوه پ سوبړ)د مخ د پ غبرګونونه تیحساس رډید  ،ېپه خورا نادره مواردو ک که نه.او لري 

 رپوټ ېک ویښپه خورا نادره پ د حساسیت فوري غبرګونونه() عکس العملالرژۍ  ېرډی، د ېسیمعرفي کولو راه نیواکس د

 .ې وروسته رامینځته شویطبي درملن نړیاو ا ږکولو ل نیشوي. دا د واکس

 چې العملونه عکس ناوړه هغه. دي شوي ورکړل کې المان په خوراکونه ملیونه څو واکسینونو mRNA-COVID-19 د دمه دې تر

 محلي لنډمهاله توګه عمده په ول شوې راپور وروسته کولو واکسین د سره واکسینونو mRNA د ته انسټیټیوټ ارحلچ پال د مخکې

 .وو شوي راپور هم کې ازموینو کلینیکي په مخکې څخه تصویب د چې کوم وو، العملونه عکس عمومي او

دمخه نامعلوم چی  –نور  ای شوکاو په شمول د  حساسیت غبرګون سمدستيد  ېک وینادره قض یرډی، په نو کېنویواکس ولوټد  

ې د لنډمهاله ځایی او که چیرې د واکسین کیدو نه وروسته داسې عالمې څرګندې شي چ .نشي یدلیمنع ک قطعي ډولپه  اختالالت وه

پورته ذکر شوي عمومي غبرګونونو نه ورهاخوا یې، نو د کورنۍ ډاکټر به د مشورې لپاره هرو مرو ستاسې لپاره موجود یې. د 

 شدید اختالالتو د ښکاره کیدو په صورت کې، سمدالسه د درملنې لټه وکړئ.

 

 https://nebenwirkungen.bund.de ورکړئ: رپوټهمدارنګه کلی شئ د خپلو جانبي عوارضو  

 

 

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

 

 

 :حتوضی

 

 

 

 

 هغه چیرې که یا د واکسین کیدونکي شخص السلیک                                                                           د ډاکټر السلیک

 :وي نه وړ کولو چمتو رضایت د شي واکسین چې کس                                                                                               

 السلیک استازي قانوني د                                                            

 چمتو پاملرنې قانوني د سرپرست،)                                                                             

 (ساتونکی یا کونکی                                                       

 

 

اپلیکیشن په کارولو سره د نوي کرونا ویروس  SafeVac 2.0موسسه اوسمهال د ګرځنده ځیرک تلیفون  Paul Ehrlich (PEI)د 

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

 داوطلبانه ده.

about:blank
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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.pei.de/coronavirusimpfen-19-www.rki.de/covid 

 (1 اپریل 2021نسخه )نیټه د 004چاپ 1

، ماربرګ او د رابرټ کوچ انسټیټیوټ، برلین، په همکاری چمتو شوی، او د  ,.Deutsches Grünes Kreuz e.Vدا معلومات پاڼه د 

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

 شي. هرډول تصحیح او تغییر پدې پاڼه کې منع دی.

 

  

about:blank
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پروړاندې د واکسینونو ( 2019)د کرونا ویروس ناروغۍ  COVID-19 د  -واکسین سره  mRNAد 

 (موډیرناکیسن وا  COVID-19د موډیرنا اوټی رنایکم زریف/کنټیوید با) – مخینه طبيپه تړاو 

 

 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

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

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

 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  ایي لرئ ناروغ یوه حاده 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

 ؟صورت کې، کوم ډولد مثبت ځواب په 

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

 ؟ېدرلودل

 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 کیږي توګه په احتماليدا  *1
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 یتلپاره د رضا  کسینونوغي( پروړاندې د محافظتي وانارو یروسد کرونا و 2019)د  COVID-19د 

کیسن وا  COVID-19د موډیرنا اوټی رنایکم زریف/کنټیوید با) – سره واکسین mRNAد  – یکل

 (موډیرنا

 

 د واکسین کیدونکي شخص نوم )تخلص، نوم(:

 

 د زیږون نیټه: 

  :آدرس

به د قانوني استازي  لو رضایترد کو نید واکس ایکولو  نید واکس ،نه وي ړکولو وور تید رضااکسینیږي و ېهغه کس چ ېریکه چ

 :ئړک چمتوهم  ئیاتجز ېکړید قانوني استازي نوم او د ا ئړمهرباني وک ،ېحالت کیو  ې. په داسکیږي چمتولخوا 

 

 :نوم ،تخلص

 :کینالیښبر                                                                                    :رهیشم فونیتل د

 

 پاڼې مینځپانګه کتلې ده او د دې امکان مې درلود چې د خپل واکسین کونکي ډاکټر سره تفصیلي خبرې وکړم. ما د معلوماتو

 

o نلرم پوښتنې نورې. 

o د زه mRNA د سره واکسین COVID-19 لرم رضایت تړاو په واکسین شوي سپارښتنه پروړاندې. 

o کوم ډډه څخه کیدو واکسین د زه. 

o کوم ډډه نه مشورې پوهاوي روغتیایی د صراحت په زه. 

 

 :حتوضی

 

 

 ځای، نیټه: 

 

 

 د ډاکټر السلیک  د واکسین کیدونکي شخص السلیک

  

 کولو توان ونلري،  وریا که چیرې هغه شخص چی واکسینیږي د رضایت 

 ساتونکې یا پاملرنې چمتو کونکې( السلیک ،د هغه )قانوني سرپرست
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په  نی، برلټوټیټیکوچ انس ټد رابراو لخوا  ګ، ماربر.Deutsches Grünes Kreuz e.Vفورمه د  تیرضاد او  مخینهدا طبي 

 ګریزوسودا یردننه د غ ېمقصد په محدوده ک ېد د یوازې ېشي چ یدایدا ک. یخوندي دیی او د چاپ حق  ېچمتو شو ۍهمکار

 .یمنع د ېک ڼهپا ېپد ییراو تغ یحتصح ډولواستول شي. هر یااو  یدتول یاکارولو لپاره ب

 ګماربر ،.Deutsches Grünes Kreuz e.V: د یخپرونک

 ۍسره په همکار ټوټیټیکوچ انس ټد رابر ېک نیبرل په

 (1 اپریل 2021 د نیټه)  004 نسخه 001 چاپ


