ستاسو د دوهم
بوسټر په اړه
معلومات
څوک باید دوهم ډوز واکسین ترالسه کړي؟
کچیرته تاسو:

•د  65او یا پورته کلونو یاست،

•او یا هم د  12کلونو او خورا کمزوري دفاعي سیستم لرونکي یاست،
نو په دې صورت کې به تاسو ته د ملي خوندیتوب مشورتي کمیټې لخوا د کرونا  ۱۹د دوهم ډوز واکسینو
وړاندیز وشي.
ولې باید دوهم ډوز واکسین ترالسه کړم؟

تاسو ممکن بغیر د کرونا  ،۱۹له نورو سختو ناروغیو څخه هم په خطر کې یاستئ اګر که تاسو مخکې

هم واکسین ترالسه کړي وي ،ځکه:
•د هغو واکسینو دفاعي ظرفیت د وخت په تیریدو سره له کمیږي او یا هم له منځه ځي
•تاسو ممکن د شدیدې ناروغۍ له وجهې په لوړه درجه خطر کې اوسئ

•ځکه ستاسو د بدن محافظوي سیستم د واکسینو په مقابل کې پیاوړی نه دی
د یادونې وړ ده چې ،هغه معلومات او څیړنې چې له نورو هیوادونو ترالسه شوې دي ددې ښودنه کوي ،چې
ددوهم ځل واکسینو په ترالسه کولو سره به ستاسو وجود د هر ډول جدي ناروغیو پر وړاندي خورا پیاوړی شي.
کوم واکسین د دوهم ډوز په ډول کارولی شم؟

کچیرته ستاسو عمر د  30کلونو په شاوخوا او یا هم پورته وي ،نو موږ ستاسو لپاره د مودیرنا او پیزر یو ډوز
واکسینو وړاندیز کوو .کچیرته تاسو د  29کلونو او یا هم ځوان یاست ،نو موږ ستاسو لپاره د پیزر یو ډوز
واکسینو وړاندیز کوو .دلته د ام آر ان اې واکسین هم شتون لري .تاسو کوالی شی له دې ډول واکیسنو
استفاده وکړئ ،که څه هم تاسو مخکې مختلف واکسین کارولي وي.
کچیرته ستاسو لپاره د ام آر ان اې واکسین ګټور ثابت نه شول ،نو تاسو کوالی ش د غیر ام آر ان اې
واکسینونو یو بل ډول (نوواواکس) استفاده وکړئ .موږ به تاسو ته د هغو واکسینو په اړه بشپړ معلومات درکړو
کوم چې تاسو یې ترالسه کوئ .همدارنګه تاسو کوالی شئ دا په hse.ie/covid19vaccine.کې ترالسه کړئ.

څه مهال کوالی شم دوهم ډوز واکسین ترالسه کړم؟
تاسو کوالی شئ په الندې حاالتو کې دوهم ډوز واکسین ترالسه کړئ:

•کله چې تاسو د کرونا ضد لمړی ځل واکسین ترالسه کړي وي (عموما دوه ډوزه)
•ستاسو د کوزوري دفاعي سیستم په صورت کې یو اضافي ډوز او
•همدا شان ستاسو لمړنی بوسټر ته هم اړتیا لیدل کیږي

تاسو باید له لومړنی بوسټر له ترالسه کولو وروسته لږ تر لږه څلور میاشتې وروسته دوهم بوسټر تر السه
کړئ .د ډیری خلکو لپاره به دا د کوویډ  ۱۹څلورم ډوز واکسین وي ..که چېرې تاسو د معافیت کمزورۍ سیستم
لرئ دا ستاسو د کوویډ  19پنځم ډوز وي.
که چېرې تاسو د له لومړني بوسټر وروسته کوویډ  19درلود ،ددوهم بوسټر د ترالسه کولو لپاره لږ تر لږه
څلور میاشتې انتظار وکړئ.
د دوهم ځلي بوسټر د خوندیتوب په اړه څه پوهیږو؟

د کرونا  ۱۹د دوهم بوسټر د خوندیتوب په اړه لږ معلومات لرو .په انګلستان ،اسرائل او ډنمارک کې یوارې
مشخصو خلکو ته د مرونا ضد دوهم ډوز بوسټر واکسین ورکول کیږي .یو شمیر څیړنې دا ښیې چې ،هغو
کسانو چې د کرونا ضد لمړی او دوهم بوسټر واکسین یې ترالسه کړي ،د خوندیتوب کوم ډول غیر توقعي
پېښه نه ده ثبت شوې.
میوکارډ او پریکاردیا د زړه یو له التهابي حاالتو څخه دي ،چې د ام آر ان اې واکسینونو سره ډیر کم له خطر
سره مخامخ کیدای شي .چې دا ډول جانبي اغیزې په هغو نارینه وو کې ،چې عمرونه یې له  30کلونو کم
وي او ابتدایې دوهم ډوز واکسین یې ترالسه کړي وي ،خورا زیات لیدل کیږي .نو د لمړي بوسټر واکسینو
د ترالسه کولو وروسته به دا ډول جانبي عوارض کم شي.
آیا دوهم ډوز بوسټر واکسین د دواګانو د اروپایي اتحادیې لخوا تایئد شوي؟

د د دواګانو اورپایې انحادیې لخوا د ام آر ان اې بوسټر واکسین نه دي تایئد شوي ،البته د ناروغیو د کابو کولو
پر وړاندې د اروپایې مرکز سره په همغږئ دا ډول واکسین هغو کسانو ته چې عمرونه یې تر  80کلونو پورته
وي ورکول کیږي ،ځکه دوی په دې حالت کې د جدي ناروغیو له خطر سره مخ کیدای شي ،د یادونې وړ ده
چې ،ددوی د خوندیتوب لپاره دوهم بوسټر واکسین ال ګټور ثابتیدای شي .د ځایې وخت او نظریاتو پر اساس
د  NIACځینې سپارښتنې ممکن د  EMAسره متفاوتې وي .په آیرلینډ کې موږ د  NIACسپارښتنې تعقیبوو.
نور معلومات

تاسو کوالی شئ نور معلومات په او hse.ie/covid19vaccineکې ترالسه کړئ.

همداشان تاسو کوالی شئ د خپل  ،GPنرس ،فارامیست او واکسیناتور سره خبرې وکړئ.

اول ورژن یې د  HSEلخوا د  2022کال د اپریل

پر  7نیټه خپور شوی

