د کوویډ-19
واکسينونه

د  16کالو او زيات عمر خلکو لپاره

ستاسو د  Pfizer, Modernaيا Janssen
واکسينو په اړه معلومات

نسخه 1
مارچ 2022

د دې السي کتاب په اړه

د السي کتاب ستاسو د  COVID-19واکسين په اړه عمومي معلومات وړاندي کوي
دا د  16کالو او زيات عمر لرونکو خلکو لپاره دی.
دا په آنالين بڼه شتون لري ترڅو د واکسين لګولو څخه مخکې يې ولولئ او تاسو ته به دا
السي کتاب درکړل شي کله چې تاسو د واکسين لګولو لپاره ځئ.
دا د الندې په اړه معلومات لري:

•واکسين ،بوسټرز او اضافي دوزونه

•د واکسينو تصويب ،خونديتوب او څارنه
•اميندواري او ماشوم ته شيدې ورکول

•د عمر پر اساس سپارښت شوي واکسين

•د  COVID-19واکسين څخه وروستو بايد د څه تمه ولرئ

•د ټولو  3واکسینونو  -جانبي اغېزې او کله باید یو مشخص واکسین ترالسه نکړئ
کوویډ -19د  Pfizerواکسین  Comirnaty -یې هم بولي
»د  Pfizerواکسین احتمالي جانبي اغېزې

»کله باید تاسو د  Pfizerواکسین ترالسه نکړئ
د کوویډ Moderna -19واکسین  Spikevax -یې هم بولي
»د  Modernaواکسین احتمالي جانبي عوارض
»کله باید د  Modernaواکسین ترالسه نکړئ
د کوویډ Janssen -19واکسین

»د  Janssenواکسین احتمالي جانبي عوارض

»کله باید تاسو د  Janssenواکسین ترالسه نکړئ

•د واکسین د اغېز کولو لپاره اړین وخت
•د جانبي عوارضو په اړه راپور ورکول

•نور معلومات باید له کوم ځایه ترالسه کړئ
•ستاسو شخصي معلومات

د دې الرښود کتابچې تر لوستلو وروسته که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ ،کوالی شئ له
خپل واکسیناټور څخه یې وپوښتئ.
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هیله ده دا الرښود کتابچه درسره وساتئ ،ځکه تاسو به وروسته ورته مراجعه کوئ.
که چېرته تاسو دغه الرښود کتابچه په کومه بله بڼه غواړئ لکه Easy Read، Braille،
د آیرلنډ اشاروي ژبه یا غواړې ژباړلې بڼه یې ترالسه کړئ ،نو
 www.hse.ie/covid19vaccinematerialsته مراجعه وکړئ.

ستاسو د کوویډ -19د واکسین په اړه

د کوویډ -19واکسین ستاسو لپاره پر کوویډ -19له اخته څخه د مخنیوي غوره الره ده.
له کله چې واکسینونه معرفي شوي دي ،موږ په اېرلنډ کې د ډېرو کمو خلکو شاهدان یو
چې د وېروس له امله سخت ناروغ او یا مړه شوي وي.

د کوویډ -19واکسين به تاسو د کوویډ -19له املkه پیدا کیدونکو سختو ستونزو څخه
وژغوري HSE .په اېرلنډ کې خلک واکسین کوي تر څو هغوی خوندي کړي او د هغو خلکو
شمېر را کم کړي چې سخت ناروغېږي او یا مري.
دغه الرښود کتابچه په اېرلنډ کې د  16کلنو او تر دې پورته کسانو لپاره د کوویډ-19
واکسین د  3اصلي ډولونو د پروګرام په اړه معلومات وړاندې کوي.
 Pfizer, Modernaاو .Janssen
له  5څخه تر  11کلنو ماشومانو او له  12څخه تر  15کلنو ماشومانو لپاره د واکسین په اړه
جال د معلوماتو کتابچې دي چې په  www.hse.ieکې د السرسي وړ دي.
که چېرته تاسو ته د  Novavaxواکسین وړاندیز شوی وي  -چې  Nuvaxovidهم ورته
وایي ،نو ستاسو لپاره جال معلوماتي کتابچه هم شتون لري.
د  AstraZenecaکوویډ -19واکسین چې  Vaxzevriaیې هم بولي نور په اېرلنډ کې نه
کارول کېږي ،مګر تاسو کوالی شئ د دې په اړه معلومات په  www.hse.ieکې ومومئ.

واکسين ،بوسټرز او اضافي دوزونه

کله چې موږ په دې الرښود کتابچه کې واکسین (واکسینونو) ته اشاره کوو ،زموږ موخه ده:
•لومړی یا دویم ډوز

•یو اضافي ډوز ــ هغو خلکو ته وړاندیز کېږي چې اېمني سیستم یې کمزوری وي او/یا

•یو تقویتي ډوز
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د واکسينو تصويب ،خونديتوب او څارنه

 HSEیوازې هغه واکسینونه کاروي چې د خوندیتوب او اغېزناکتوب معیارونه یې بشپړ
کړي وي او د اروپا د درملو ادارې ( )EMAجواز ورکړی وي.
د کوویډ -19واکسینونه له ټولو هغو کلینیکي ازموینو او د خوندیتوب له چېکونو څخه تېر
شوي دي چې نور مجوز واکسینونه ترې تېر شوي دي ،سره له دې چې واکسینونه تر اوسه
ډېر نه دي او د اوږدمهاله جاني اغېزو په اړه یې معلومات محدود دي .په مشخص ډول تر
تقویتي ډوز وروسته نادرې جانبي اغېزې ال مشخصې شوې نه دي.
ستاسو انتخاب دی چې واکسین ترالسه کړئ ،HSE .نړیوال روغتیایي سازمان ( )WHOاو
د روغتیا وزارت په کله تصوصیه کوي چې د وړاندیز په صورت کې خپل واکسین ترالسه
کړئ.
د روغتیایي محصوالتو د تنظیم اداره ( )HPRAاو د اروپا د درملو اداره ( )EMAد خوندیتوب
او اغېزناکتوب لپاره د کوویډ -19واکسینونه تر نظارت الندې ساتي .موږ به تاسو ته د
 HPRAپه اړه نور معلومات په  17مخ کې درکړو.
په اېرلنډ کې د واکسیناسیون ملي مشورتي کمیټه ( )NIACد روغتیا وزارت ته د واکسین
د پالیسۍ په اړه سال مشوره ورکوي او  HSEد وزارت پالیسي پلې کوي.

اميندواري او ماشوم ته شيدې ورکول

تاسو باید خپل د کوویډ -19واکسین ترالسه کړئ ،که چېرته تاسو:
•مېندواره یاست

•هڅه کوئ ماشوم ولرئ او یا ښایي مېندواره شئ
•ماشوم ته شیدې ورکوئ

دېری مېندواره مېرمنې چې ان کوویډ -19واکسین یې هم نه وي ترالسه کړی ،له خفیفو
تر منځنۍ کچې نښې نښانې څرګندوي .هغوی له پالن سره سم ماشوم زېږوي او د دې
امکان ډېر کم دی چې کوویډ -19یې ماشوم ته ولېږدېږي.
که څه هم ،که چېرته تاسو مېندواره یاست نو ښایي سخت به ناروغ شئ او شدیدې
درملنې ته ښایي اړتیا پیدا کړئ .ښایي دا ویروس ستاسو د ماشوم له پاره هم ځینې
ستونزې را والړې کړي.
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داسې شواهد نشته چې کوویډ -19دې د نارینه یا ښځینه پر بارورۍ اغېزه وکړئ.
تاسو اړ نه یاست چې د کوویډ -19واکسین له ترالسه کولو څخه وروسته خپله
مېندواري ورځنډوئ.
دا خوندي ده چې تاسو خپل د کوویډ -19واکسین هغه وخت ترالسه کړئ چې نور
واکسینونونه در ته د مېندوارۍ پر مهال وړاندیز شوي وي.
که چېرته تاسو مېندواره یاست ،نو ښایي چې د  Pfizerیا  Modernaواکسین درته
وړاندیز شي .دا د دواړه  mRNAواکسین ډولونه دي ـــ هغه واکسینونه چې ستاسو بدن ته
وایي چې څه ډول انټي باډي باید جوړه کړي تر څو د کوویډ -19وېروس پر وړاندې مبارزه
وکړی .تاسو کوالی شئ نور معلومات په  www.hse.ieکې ومومئ.
که چېرته ستاسو عمر  30کاله یا تر دې لوړ وي ،نو په اېرلنډ کې به یواځې Moderna
واکسین درته وړاندې شي.
که چېرته تاسو کومه پوښتنه لرئ ،کوالی شئ له یوه باوري روغتیاپال سره خبرې وکړئ.

د عمر پر اساس سپارښت شوي واکسين

د کوویډ -19ټول واکسینونه تاسو ته د کوویډ -19په شدیدې ناروغۍ له اخته کېدو څخه
خوندیتوب درکوي ،که چېرته تاسو:
•د واکسینونو لومړنۍ لړۍ ترالسه کړې وي
او

•تاسو ته اضافي یا تقویتي ډوزونه توصیه شوي وي.

د واکسیناسیون ملي مشورتي کمېټه ( )NIACسپارښته کوي چې تاسو کوالی شئ د
کوویډ -19هر  mRNAواکسین ( Pfizerیا  )Modernaد تقویتي ډوز په توګه ترالسه کړئ،
ان که مو مخکې بل ډول واکسین هم ترالسه کړی وي.
د سن د ګروپ پر بنسټ توصیه:
که چېرته تاسو:

• 16تر  30کلن یاست ،نو تاسو ته به د  Pfizerد کوویډ -19واکسین توصیه شي.
• 30کلن يا زيات عمر ياست نو د کوویډ -19لپاره به درته Pfizer ،واکسين يا
 Modernaوړاندې کېږې.
•که مو عمر له  50کلونو څخه کم وي Janssen ،درته نه توصیه کېږي.
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که چېرته تاسو نشئ کوالی  mRNAواکسین ترالسه کړئ ،نو ښایي  Janssenیا Novavax
درته توصیه شي.
د  Novavaxلپاره جال الرښوونې دي چې تاسو کوالی شئ په  www.hse.ieکې یې ولولئ.
د ماشومانو لپاره د واکسین په اړه جال الرښوونې په  www.hse.ieکې د السرسي وړ دي.
مهم:
ښایي د اروپا د درملو د ادارې ( )EMAاو د واکسیناسیون د ملي مشورتي کمټې
( )NIACسپارښتنې وخت پر وخت سره متفاوتې وي .په دې صورت کې موږ بیا په
اېرلنډ کې د  NIACالرښوونې تعقیبوو.

د  COVID-19واکسين څخه وروستو بايد د څه تمه ولرئ

د نورو درملو په څیر ،واکسين کولی شي اړخیز تاثیرات ولري .او دغه اړخیز تاثیرات د ډېر
تت څخه تر معتدل حد پورې او لنډمهاله دي ،او هر چا باندې اغېز نه لري.
واکسين په عکس العمل کې جدي اړخیز تاثیرات ،لکه الرجیک عکس العملونه ،نهایي
زیات نادر دي .تاسو ته واکسین درکوونکی د سختو الرجیکو عکس العملونو درملنه کولو
کې روزنه لري.
د هر واکسین جانبي عوارض ښایي توپیر ولري او تاسو باید دغه معلوماتي کتابچه
او د ناروغ لپاره د هغه واکسین د تولیدوونکي الرښوونې ولولئ چې ترالسه کوئ یې.
د تولیدوونکي معلوماتي پاڼه په  www.hse.ieکې د السرسي وړ ده یا کوالی شئ د
واکسین ترالسه کولو پر ورځ د هغې یوه کاپي د خپل ځان لپاره پرېنټ کړئ.
په راتلونکې برخه کې ،موږ تاسو ته د کوویډ -19د  3واکسینونو د معلومو جانبي عوارضو
معلوماتي کتابچه درکوو ،او در ته وایو چې څوم عامې یا نادرې دي .موږ مشخصوو چې
څوک باید ځانګړي واکسینونه ترالسه نکړي .تاسو کوالی شئ نور معلومات په
 www.hse.ieکې ومومئ.
نور معلومات هر وخت د السرسي وړ ګرځي .په  www.hse.ieکې شته معلومات هغه
وخت په مکرر ډول نوي کېږي چې نوې مطالعې خپرېږي.
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 3واکسینونه ــ د هغوی جانبي اغېزې او په کوم وخت کې
باید یو مشخص واکسین ولګول شي

په راتلونکو پاڼو کې موږ تاسو ته د احتمالي جانبي اغېزو په اړه او دا چې کله باید دغه
واکسین و نه لګوئ ،معلومات وړانندې کړو .موږ جانبي عوارض پر ډلبندیو وېشو ،لکه ډېرو
عامو څخه تر خورا نادرو پورې.
•ډېرې عامې (د هرو  10کسانو له ډلې څخه له  1نه په ډېرو کسانو کې)
•عامې (د هرو  10کسانو له ډلې څخه تر  1کس پورې)

•ناعامې (د هرو  100کسانو له ډلې څخه تر  1کس پورې)

•نادرې (د هرو  1,000کسانو له ډلې څخه تر  1کس پورې)

•ډېرې نادرې (د هرو  10,000کسانو له ډلې څخه تر  1کس پورې)

•خورا ډېرې نادرې .تر اوسه معلومه نه ده چې څومره واکسین شوي کسان به دغه ډول
جانبي عوارض تجربه کړي ،مګر داسې اټکل کېږي چې دا به خورا ډېرې نادرې وي.
په داسې حال کې چې ښایي بېال بېل واکسینونه عام جانبي عوارض ولري ،نو تاسو باید
د هغه واکسین ذکر شویو جانبي عوارضو ته پام وکړئ چې ترالسه کوئ یې .د واکسین
نوم او رنګ د سوابقو پر هغه کارت موجود وي چې واکسیناتور یې تاسو ته درکوي او
د کتابچې په پاڼو کې به هم وي .تاسو باید د واکسین ترالسه کولو وروسته ورځو او
ساعتونو کې پر جانبي عوارضو پام وکړئ.
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کوویډ -19د Pfizer

واکسین  Comirnaty -یې هم بولي

احتمالي جانبي عوارض او دا چې څو ځله را منځته کېږي ،الندې ذکر شوې دي ،ورپسې
دا هم لیکل شوي چې دغه واکسین په کوم وخت کې ونه لګول شي .که چېرته تاسو شک
لرئ ،نو تل له یوه مسلکي روغتیاپال څخه پوښتنه کوئ.
احتمالي جانبي عوارض:
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ډېرې عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه له  1نه په
ډېرو کسانو کې

•د ستړیا احساس
•د الس په هغه برخه کې د حساسیت او پړسوب احساس چې
واکسین مو پکې تزریق کړی دی
•سر درد
•د عضالتو درد
•دبندونو درد
•دست
•تبه (د سانټي ګرېډ له  38درجو څخه لوړه) یا لړزه

عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه تر  1کس
پورې

•زړه بدوالی
•کانګې
•د واکسین تزریق کولو په ځای کې سوروالی

ناعامې
د هرو  100کسانو
له ډلې څخه تر 1
کس پورې

•د واکسین د تزریق په ځای کې د خارښت احساس
•عمومي خارښت
•سرې دانې
•د لنفاوي غدې پړسوب .دا له تقویتي ډوز څخه وروسته ډېرې
عامې دي.
•بې خوبي
•ډېر خوله کېدل
•د شپې خولې
•د اشتها کمېدل
•د انرژي کمښت ،بې حالي یا د خپګان احساس
•په هغه مټ کې د درد احساس چې تاسو پکې واکسین ترالسه کړی دی

نادرې
د هرو  1,000کسانو
له ډلې څخه تر 1
کس پورې

•د مخ په یوه خوا په موقتي ډول را ځوړندېدل
•حساسیتي غبرګونونه لکه تڼاکې یا د مخ پړسوب

ډېرې نادرې
د هرو 10,000
کسانو له ډلې څخه
تر  1کس پورې

•مايوکارډېټس او پيريکارډېټس .دا د زړه د عضلې یا د زړه د عضلې
د پوښ د التهاب په معنا دی .د نښو نښانو لپاره بله پاڼه وګورئ.

خورا نادرې
تکرار یې ال څرګند
نه دی

•یو شدید حساسیتي غبرګون
•اېریتما ملټيفورم ــ د پوستکي یو غبرګون چې د سرو لکو د را
پورته کېدو المل کېږي چې د نښانونو په څېر ښکاري او تیاره رنګې
سرې کرښې ترې را تاوې وي
•که مو د مخ پوستکی ډک کړی وي ،نو د مخ پړسوب به احساس
کړئ
•د مټ یا پښې په هغه برخه کې شدید پړسوب چې تاسو پکې
واکسین ترالسه کړی دی
•ستنې ،ستنې کېدل یا د بدن په کومه بخه کې د حس له السه ورکول

د مايوکارډايټس او پيريکارډايټس عاليم
مايوکارډېټس او پيريکارډايټس د زړه د التهاب ناروغۍ دي .که څه هم د دې ناورغيو خطر
ډېر کم دی ،تاسې بايد دغه عاليم وڅارئ چې تداوي يې وشي۔
که چېرته تاسو د الندې واکسینونو له ترالسه کولو څخه وروسته دغه نښې نښانې لرئ ،نو
طبي مرسته ترالسه کړئ:
•ساه لنډي
•د زړه ټکان (د زړه تېز ټکان چې غير منظم کېدای شي)
•د سينې درد

تاسو باید د ) Pfizer (Comirnatyد کوویډ -19واکسین ترالسه نکړئ ،که چېرته:

•که مو د واکسین د اجزاوو پر وړاندې شدید حساسیت ښودلی وي (د پولي ایتلين
ګلیکول یا  PEGپه ګډون) .د تشکیلي توکو په اړه د تولیدوونکي د ناروغ د معلوماتو
پاڼه ولولئ.
•د  Pfizerواکسینو يا د ) Moderna (Spikevaxکوویډ -19لومړي دوزته مو حساسي
عکس العمل ښوولی وي۔
•تاسو د  Pfizerیا د ) Moderna (Spikevaxد کوویډ -19واکسین له یوه مخکیني
ډوز څخه وروسته مېوکارډېټس (د زړه التهاب) اخته شوي ياست.
•تاسې ته يو ډاکټر ويلي وي چې تاسې بايد د ) Moderna (Spikevaxکوويډ-19
واکسين  Pfizerکوويډ -19واکسين ونه لګوئ۔

د کوویډ -19واکسين لګولو نه مخکې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ که چېرې:

•تاسې ته په تېر وخت کې شديد د حساسيت عکس العمل ( )anaphylaxisشوی وي،
د واکسینونو او درملو په ګډون.
•تاسو د  Pfizerیا د ) Moderna (Spikevaxد کوویډ -19واکسین له یوه مخکیني ډوز
څخه وروسته مېوکارډېټس (د زړه د جدار التهاب) اخته شوي ياست.
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د کوویډModerna -19

واکسین  Spikevax -یې هم بولي

احتمالي جانبي عوارض او دا چې څو ځله را منځته کېږي ،الندې ذکر شوې دي ،ورپسې
دا هم لیکل شوي چې دغه واکسین په کوم وخت کې ونه لګول شي .که چېرته تاسو شک
لرئ ،نو تل له یوه مسلکي روغتیاپال څخه پوښتنه کوئ.
احتمالي جانبي عوارض:
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ډېرې عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه له  1نه په
ډېرو کسانو کې

• د ستړیا احساس
•د واکسین د تزریق په ځای کې حساسیت او یا پړسوب ــ ځینې
وخت کېدای شي چې له واکسین ترالسه کولو  9تر  11ورځو
وروسته سوروالی هم احساس شي.
•سر درد
•د لنفاوي غدې پړسوب (معموال ً ستاسو تر مټ الندې په هغه
ځای کې چې تاسو ستنه لګولې ده)
•د عضالتو درد
•دبندونو درد
•د زړه بدوالی یا کانګې
•تبه (د سانټي ګرېډ له  38درجو څخه لوړه) یا لړزه

عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه تر  1کس
پورې

•دست
•سرې لکې
•د واکسین د تزریق په ځای کې سرې لکې یا تڼاکې (ځینې وخت د
واکسین له ترالسه کولو څخه  9یا  11ورځې وروسته)

ناعامې
د هرو  100کسانو له
ډلې څخه تر  1کس
پورې

•د واکسین د تزریق په ځای کې د خارښت احساس
•سرګنګسي
•د خېټې درد

نادرې
د هرو  1,000کسانو
له ډلې څخه تر 1
کس پورې

•د بل فلج ــ د مخ یو اړخ په موقتي ډول را ځوړندېدل
•که مو چېرته د مخ پوستکی ډک کړی وي ،د مخ پړسوب
•ستنې ،ستنې کېدل یا د بدن په کومه بخه کې د حس له السه
ورکول

ډېرې نادرې
د هرو 10,000
کسانو له ډلې څخه
تر  1کس پورې

•مايوکارډېټس او پيريکارډېټس .دا د زړه د عضلې یا د زړه د عضلې
د پوښ د التهاب په معنا دی .د نښو نښانو لپاره بله پاڼه وګورئ.

خورا نادرې
تکرار یې ال څرګند
نه دی

•یو حساسیتي غبرګون او یا مفرط غبرګونونه
•اریتما ملټیفوم ــ د پوستکي یو غبرګون چې د سرو لکو د را پورته
کېدو المل کېږي چې د نښانونو په څېر ښکاري او تیاره رنګې
سرې کرښې ترې را تاوې وي.
•د کيپلري ليک سنډروم د عاليمو ال زيات خرابېدل د نښو نښانو
لپاره بله پاڼه وګورئ.

د مايوکارډايټس او پيريکارډايټس عاليم
مايوکارډېټس او پيريکارډايټس د زړه د التهاب ناروغۍ دي .که څه هم د دې ناورغيو خطر
ډېر کم دی ،تاسې بايد دغه عاليم وڅارئ چې تداوي يې وشي۔
که چېرته تاسو د الندې واکسینونو له ترالسه کولو څخه وروسته دغه نښې نښانې لرئ ،نو
طبي مرسته ترالسه کړئ:
•ساه لنډي
•د زړه ټکان (د زړه تېز ټکان چې غير منظم کېدای شي)
•د سينې درد

د کيپلري ليک سنډروم عاليم
د کوچنیو رګونو د لیک کېدو سنډروم د دې المل کېږي له دې رګونو څخه مایع وبهېږي.
په هغه خلکو کې چې د رګونو د ليک کېدو سنډروم لري د عاليمو د ال زيات خرابېدو
احتمال شتون لري .سره له دې چې د دې حالت خطر ډېر کم دی ،مګر تاسو باید په نښو
نښانو پوه شئ تر څو پام ورته وکړئ.
که چېرته تاسو د  Modernaواکسین له ترالسه کولو څخه وروسته دغه نښې نښانې لرئ،
نو بېړنۍ طبي مرسته ترالسه کړئ:
•په چټک ډول د غړیو پړسوب (د مټو او پښو)
•په ناڅاپي توګه د وزن اخیستل

همدارنګه ښایي د وینې د ټیټ فشار له امله د کمزورۍ احساس وکړئ.
خلکو د دې واکسین له ترالسه کولو څخه وروسته معموال ً په لومړنيو څو ورځو کې د
کوچنیو رګونو د لیک کېدو سنډروم احساس کړی دی .ستاسو له واکسین څخه وروسته په
ورځو کې دغه نښو نښانو ته پام کوئ.
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تاسو باید ) Moderna (Spikevaxد کوویډ -19واکسین ترالسه نکړئ ،که چېرته

•که مو د واکسین د اجزاوو پر وړاندې شدید حساسیت ښودلی وي (د پولي ایتلين
ګلیکول یا  PEGپه ګډون) .د تشکیلي توکو په اړه د تولیدوونکي د ناروغ د معلوماتو
پاڼه ولولئ.
•د ) Pfizer (Comirnatyواکسینو يا د  Modernaکوویډ -19لومړي دوزته مو
حساسي عکس العمل ښوولی وي۔
•تاسو له ترومېتامول (د کنټراست په رنګ کې یو ډول مواد دي چې د  MRIپه را
ډیولوژیکي مطالعاتو کې کارول کېږي) وروسته یو شدید حساسیتي غبرګون ښودلی وي.
•تاسو د ) Pfizer (Comirnatyیا د  Modernaد کوویډ -19واکسین له یوه مخکیني ډوز
څخه وروسته مېوکارډېټس (د زړه التهاب) اخته شوي ياست.
•ستاسو عمر له  30کلنۍ څخه کم وي.
•تاسې ته يو ډاکټر ويلي وي چې تاسې بايد د ) Moderna (Spikevaxکوويډ-19
واکسين  Pfizerکوويډ -19واکسين ونه لګوئ۔

هغه خلک چې عمر یې له  30کلنۍ څخه کم وي او د ) Moderna (Spikevaxکوویډ-19
واکسین لومړني دوزونه یې ترالسه کړي وي ،باید ) Pfizer (Comirnatyد کوویډ-19
واکسین د دویم او تعقیبي ډوز په توګه ترالسه کړي.
د کوویډ -19واکسين لګولو نه مخکې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ که چېرې:

•تاسې ته په تېر وخت کې شديد د حساسيت عکس العمل ( )anaphylaxisشوی وي،
د واکسینونو او درملو په ګډون.
•د ) Pfizer (Comirnatyد کوویډ -19د واکسین له مخکینیو ډوزونو ترالسه کولو
وروسته در ته پېریکارډېټس (د زړه د جدار عفونت) پیدا شوی وي.
•تاسو د کوچنیو رګونو د لیک کېدو د سېنډروم مخینه لرئ
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د کوویډ Janssen -19واکسین

احتمالي جانبي عوارض او دا چې څو ځله را منځته کېږي ،الندې ذکر شوې دي ،ورپسې
دا هم لیکل شوي چې دغه واکسین په کوم وخت کې ونه لګول شي .که چېرته تاسو شک
لرئ ،نو تل له یوه مسلکي روغتیاپال څخه پوښتنه کوئ.
احتمالي جانبي عوارض:
ډېرې عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه له  1نه په
ډېرو کسانو کې

•د ستړیا احساس
•د واکسین د ترالسه کولو په ځای کې د درد احساس
•سر درد
•د عضالتو درد
•زړه بدوالی

عامې
د هرو  10کسانو له
ډلې څخه تر  1کس
پورې

•د واکسین د ترالسه کولو په ځای کې سوروالی یا پړسوب
•دبندونو درد
•ټوخی
•تبه (د سانټي ګرېډ له  38درجو څخه لوړه) یا لړزه

ناعامې
د هرو  100کسانو له
ډلې څخه تر  1کس
پورې

•د مال درد
•د انرژي کمښت
•د ناروغۍ احساس
•د عضالتو کمزوري
•د غړیو دردونه
•د ستوني درد
•سرې دانې
•پرنجی
•ډېر خوله کېدل
•رېږدېدل
•دست
•په پوستکي کې غېر معمولي احساس ،لکه د ګزګز یا ګرولو
احساس (پارایزیتسیا)
•سرګنګسي

نادرې
د هرو  1,000کسانو
له ډلې څخه تر 1
کس پورې

•تڼاکې او یا هایپر حساسیت
•د بدن په کومه برخه کې د کمي احساس (هایپوستېزیا)
•د لنفاوي غدې پړسوب
•کانګې
•په غوږ کې د شرنګهار دایمي غږ (شرنګهار)
•په ژورو وریدونو کې د وینې پڼدېدل (لکه د ژور ورید ترومبوز او
رویوي امبولي)
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ډېرې نادرې
د هرو 10,000
کسانو له ډلې څخه
تر  1کس پورې

•د وینې ډېرې غیر معمولي ټوټې له ښکته پالکټونو سره ــ د نښو
نښانو لپاره الندې وګورئ
•د ګویلین بېرې سنډروم ــ داسې حالت چې په وجود کې پر
عصب اغېز کوي ــ د نښو نښانو لپاره راتلونکی مخ وګورئ

خورا نادرې
تکرار یې ال څرګند
نه دی

•یو شدید حساسیتي غبرګون
•د وینې د پنډو ټوټو ډېره کمه کچه (ایمني ترومبوکېتوپېنیا)
•داسې وضعیت دی چې د وینې له کوچنیو رګونو څخه مایع وځي
(د وینې له کوچینو رګونو څخه بهېدنه) ــ د نښو نښانو لپاره الندې
وګورئ
•د مال د تېر التهاب (عرضي میلیتونه)
•د پوستکي د کوچني عروق واسکولېټونه (په پوستکي کې د وینې
عروقي التهاب)

د وینې د پنډېدو ډېرې نادرې او غیرمعمولي نښې نښانې
سره له دې چې د وینې د پنډېدو په ناروغۍ د اخته کېدو خطر له کمو پالکټونو سره خورا
ښته دی ،مګر تاسو باید په نښو نښانو پوه شئ تر څو پام ورته وکړئ .که چېرته تاسو د
الندې واکسینونو له ترالسه کولو څخه وروسته دغه نښې نښانې لرئ ،نو بېړنۍ طبي
مرسته ترالسه کړئ:

•ساه لنډي
•د سینې یا معدې درد
•د پښې پړسوب یا ساړه کېدل
•شدید یا سختېدونکی سردید ،د دید بلور کېدل ،سربدالي یا تشنج
•تر پوستکي الندې په هغه ځای کې په دوامداره توګه وینه بهېدنه چې پخوا هغه ځای
ټپي نه و
•کوچنۍ شنې لکې ،سرې یا ارغواني ټاپې ،یا تر پوستکي الندې د وینو ټاکي

د دې واکسین له ترالسه کولو وروسته د  14ورځو به موده کې ډېرو کمو خلکو له کمو
پالکټونو سره ډېرې نادرې د وینې لکې څرګندې کړې دي .ستاسو له واکسین څخه وروسته
په اونیو کې دغه نښو نښانو ته پام کوئ.
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د کيپلري ليک سنډروم عاليم
د کوچنیو رګونو د لیک کېدو سنډروم د دې المل کېږي له دې رګونو څخه مایع وبهېږي.
سره له دې چې د دې حالت خطر ډېر کم دی ،مګر تاسو باید په نښو نښانو پوه شئ تر څو
پام ورته وکړئ.
که چېرته تاسو د  Janssenواکسین له ترالسه کولو څخه وروسته دغه نښې نښانې لرئ ،نو
بېړنۍ طبي مرسته ترالسه کړئ:
•په چټک ډول د غړیو پړسوب (د مټو او پښو)
•په ناڅاپي توګه د وزن اخیستل

همدارنګه ښایي د وینې د ټیټ فشار له امله د کمزورۍ احساس وکړئ.
خلکو د دې واکسین له ترالسه کولو څخه وروسته معموال ً په  4اونیو کې د کوچنیو رګونو
د لیک کېدو سنډروم احساس کړی دی .ستاسو له واکسین څخه وروسته په ورځو کې دغه
نښو نښانو ته پام کوئ.
د ګویلین بېرې سنډروم نښې نښانې ()GBS
د ګویلین بېرې سنډروم داسې حالت دی چې په وجود کې پر عصب اغېز کوي دا د عصب
د التهاب المل کېږي او ښایي په پایله کې یې درد ،بې حسي ،د عضالتو کمزوري او په تګ
کې ستونزې را منځته شي.
بېړنۍ روغتیایي پاملرنه ترالسه کړئ ،که چېرته تاسو:

•له سترګو مو هر څه دوه ،دوه ښکاري یا په سختۍ سره سترګې خوځوئ
•د خوړو په تېرولو ،خبرو کولو او یا ژوولو کې ستونزه لرئ
•په همغږۍ کې ستونزې لرئ ،په تګ کې د بې ثباتۍ احساس کوئ او یا په پلي تګ
کې ستونزه لرئ
•په خپلو مټو ،پښو ،سینې او یا مخ کې د فلج احساس کوئ
•په پښو یا السو کې د ستنې ،ستنې کېدو احساس کوئ
•د مثانې په کنټرول او کولمو په عملکرد کې ستونزې لري
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تاسو نباید د  Janssenواکسین ترالسه نکړئ ،که چېرته:

•که مو د واکسین د اجزاوو پر وړاندې شدید حساسیت ښودلی وي (د پولي سورباټ
 80په ګډون) .د تشکیلي توکو په اړه د تولیدوونکي د ناروغ د معلوماتو پاڼه ولولئ.
•د واکسینو لومړي دوز يا د ) AstraZeneca (Vaxzevriaکوویډ -19ته مو حساسي
عکس العمل ښوولی وي۔
•د کوویډ -19د  AstraZenecaواکسین ( )Vaxzevriaله مخکیني ډوز څخه وروسته مو
د وینې د پنډېدو ټیټ پالکټونه لرلي وي.
•تاسو د کوچنیو رګونو د لیک کېدو د سېنډروم مخینه لرئ (مخکینۍ پاڼه وګورئ).
•تاسې ته يو ډاکټر ويلي وي چې تاسې بايد د  AstraZenecaد کوويډ -19واکسين
( )Vaxzevriaد روغتیایي مسایلو له امله و نه لګوئ۔

د کوویډ -19واکسين لګولو نه مخکې د خپل ډاکټر سره مشوره وکړئ که چېرې:

•تاسې ته په تېر وخت کې شديد د حساسيت عکس العمل ( )anaphylaxisشوی وي،
د واکسینونو او درملو په ګډون.
•په تېر کې یې ترومبوسېتوپېنیا (د ټیټو پالکټونو غیرطبیعي کچه)

که چېرته تاسو د ترومبوسېتوپېنیا د اېمني مخینه لرئ ،نو باید خپل د پالکټونو کچې تر
نظارت الندې وساتئ.

16

که چېرته تاسو تبه یا دردونه لرئ ،نو څه باید وکړئ

که چېرته تاسو تبه یا درد لرئ ،کوالی شئ له پراستامول یا ایبوپروفین څخه ګټه واخلئ تر
څو مرسته درسره وکړي .مګر که چېرته ستاسو تبه د  48ساعتونو لپاره پاتې کېږي او یا
اوس هم اندېښنه لرئ ،په مهربانۍ سره د روغتیایي الرښوونې په لټه کې شئ.

د واکسین د اغېز کولو لپاره اړین وخت

ښایي دا به ستاسو دواکسین له ترالسه کولو څخه وروسته تر  14ورځو پورې وخت
ونیسي تر څو ستاسو د بدن اېمني سیستم ځواب ووایي او تاسو ته د کوویډ -19پر
وړاندې خوندیتوب درکړي.
داسې پیاوړي او د باور وړ شواهد شته چې ښیي د کوویډ -19واکسینونه د کوویډ-19
پر سختې ناروغۍ له اخته کېدو څخه خوندیتوب را منځته کوي او پر دې وېروس ستاسو
د اخته کېدو ګواښ را کموي.
تاسو باید د خپل ځان او نورو د خوندي کولو لپاره د عامې روغتیا وروستۍ الرښوونې
وڅارئ په  www.hse.ieکې.

د جانبي اغېزو راپور څه ډول ورکړو

موږ د کوویډ -19د واکسینونو په اړه زده کړه کوو .که چېرته تاسو د کوویډ -19واکسین له
ترالسه کولو څخه وروسته کوم جانبي عوارض تجربه کړل ،نو له تاسو څخه غواړو چې په
اړه یې د روغتیایي محصوالتو د تنظیم ادارې ( )HPRAته راپور ورکړئ.
 HPRAپه اېرلنډ کې د درملو ،طبي آالتو او نورو صحي تولیداتو تنظیمونې اداره ده .د
کوویډ -19واکسین د جانبي عوارضو په اړه د راپور ورکولو لپاره  www.hpra.ie/reportته
مراجعه وکړئ .تاسو همدارنګه له ډاکتر او یا د کورنۍ له یوه غړي څخه غوښتالی شئ چئ
ستاسو لپاره راپور ورکړي.
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ستاسو شخصي معلومات

په خوندي توګه د واکسين د ورکړې او د واکسين د څارنې او تنظیمونې لپاره د ټولو اړینو
معلوماتو د ثبتولو په موخه  HSEبه ستاسو شخصي معلومات پروسس کړي.
د  HSEلخوا پروسس شوي ټول معلومات به د عمومي قوانینو او په ځانګړي توګه د
عمومي معلوماتو ساتنې مقرراتو ( )GDPRسره سم وي چې په  2018کې نافذ شوي.
د معلوماتو پروسس کول به قانوني او عادالنه وي .دا به یوازې د مشخصو موخو لپاره وي
تر څو واکسیناسیون مدیریت کړي .د معلوماتو د حد اقل کولو اصل پلی شوی دی .دا په
دې معنا ده چې یواځې هغه معلومات چې ستاسو د پېژندنې ،ستاسو د واکسين د ترالسه
کولو وخت ټاکلو ،د واکسين ترالسه کولو ثبتولو او د هغه د تاثیراتو د ثبت کولو لپاره اړین
وي ساتل کیږي.
تاسو د معلوماتو د موضوع په توګه خپل هغه شخصي معلوماتو په اړه چې پروسس
شوي وي د  GDPRالندې ورکړل شوي حقوق لرئ.

•خپلو شخصي معلوماتو په اړه د معلوماتو او هغوی ته د السرسي غوښتنه وکړئ
(په عام ډول معلوماتو ته د السرسي موضوع ورته ویل کېږي) .دې له مخې تاسو وړ
یاست چې موږ له خوا د ستاسو په اړه ساتل شویو معلوماتو نقل ترالسه کړئ او
معاینه کړئ چې آیا دا په قانوني توګه پراسس کیږي یا نه.

•موږ سره د ستاسو په اړه معلوماتو کې د اصالح خواست وکړئ .د دې په برکت تاسو
کوالی شئ چې موږ سره د ستاسو په اړه معلوماتو کې د کوم غلطیانو اصالح وکړئ.
•د خپلو شخي معلوماتو د پاکولو غوښتنه وکړئ .له دې سره تاسو کوالی شئ له موږ
څخه د شخصي معلوماتو د حذفولو یا لرې کولو غوښتنه وکړئ ،که چېرته زموږ له
پاره د هغوی د پروسس کولو لپاره کوم ښه دلیل نه وي .که تاسو د خپلو معلوماتو د
پراسس کېدا په ضد اعتراض کړی دی نو کوالی شئ چې د خپل حق تر مخې د دغه
معلوماتو د ډیلیټ کېدا یا ترې د شخصي معلوماتو د لرې کېدا غوښتنه وکړئ.
•ستاسو د شخصي معلوماتو پر پروسس کولو اعتراض.

نور معلومات په  www.hse.ie/eng/gdprکې د السرسي وړ دي.
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نور معلومات چېرته موندلی شئ

 www.hse.ieزموږ له متخصصینو څخه د الندې مواردو په اړه د کوویډ -19مفصل
معلومات لري:
•د السرسي وړ واکسینونه او څوک یې ترالسه کوالی شي

•واکسین باید څه ډول ترالسه شی
•له ناروغۍ وروسته واکسین کول

•ستاسو لپاره توصیه شوي د واکسین ډوزونه
•د ماشومانو لپاره د واکسین لګولو پرېکړه
•نښې نښانې او معاینه ترسره کول

•تاسو ته د خپل ځان او نورو د خوندي کولو په اړه الرښوونه
تاسو ته د درکړل شوي واکسین په اړه د نورو معلوماتو لپاره کوالی شئ د ناروغ لپاره د
تولیدوونکي د الرښوونو پاڼه ولولئ .دا به ستاسو لپاره د واکسین د ترالسه کولو پر ورځ
پرېنټ شي او یا کوالی شئ له  www.hse.ie/covid19vaccinePILڅخه یې ترالسه کړئ
که چېرته تاسو د واکسین په اړه کومه پوښتنه لرئ ،کوالی شئ له روغتیایي متخصص
سره خبرې وکړئ ،لکه ستاسو واکسیناتور ،ډاکتر ،فارمسېست او یا د روغتیاپالنې ټیم.
همدارنګه تاسو کوالی شئ  HSELiveته په  1800 700 700وړیا شمېره زنګ ووهئ.
زموږ ټیم به له تاسو سره له دوشنبې څخه تر جمعې پورې د سهار له  8بجو څخه د
ماخستن تر  8بجو پورې یا له شنبې څخه تر یکشنبې پورې د سهار له  9بجو څخه د
مازدیګر تر  5بجو پورې مرسته وکړي.
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د  HSEلخوا چاپ شوی  2022کال
په مارچ کې
د تازه معلوماتو لپاره
 www.hse.ieوګورئ

