
 کورونا ویکسین کے بارے میں معلومات 

 

۲اور  ۱خوراک   

تا ہے۔ کا ویکسین دیا جا  Pfizer   بنیادی طور پر صرف 

جب آپ کوویکسین کی پہلی خوراک لگ جائے تو آپ کو کم از کم کچھ ہفتے ضرور انتظار کرنا ہوگا اس سے پہلے  

 کہ آپ کو دوسری خوراک ملے:

کو تین سے بارہ ہفتے  وںئشیاعمر کے رہ اٹھارہ سال سے زیادہ  

کو آٹھ سے بارہ ہفتے  وںپانچ سے سترہ سال کی عمر کے درمیان کے  رہائشی  

سال کی عمر سے کم ہیں تو آپ کواپنے سرپرست سے متفق ہونا پڑے گا۔ بچے کو ویکسین لگوانے سے   اگر آپ سولہ

والدین کے دستخط ہونا ضروری ہیں۔  نامے کا فارم پر کرنا ہو گا۔ دونوں اجازت پہلے  

 

)ریفریشمنٹ خوراک( ۳خوراک   

 تیسری خوراک ان سب کے لیے تجویز ہوئی ہے جو: 

سال یا ان سے بڑے ہیں ۴۵  

 خطرے والے گروہ سے تعلق رکھتے ہیں 

 صحت اور دیکھ بال کے اداروں میں کام کرتے ہیں 

 

(۔فائزر یا مودیڑنا سال کی عمر کے درمیان ریفریشمنٹ خوراک لے سکتے ہیں ) ۴۴سے   ۱۸افراد  صحتمند  

ہفتے کا وقفہ ہونا چاہیے۔  ۲۰دوسری اور تیسری خوراک کے درمیان کم از کم   

 

)ریفریشمنٹ خوراک( ۴خوراک   

خوراک ان سب کے لیے تجویز ہوئی ہے جو:  چوتھی  

سال یا ان سے بڑے ہیں ۴۵  

 قوِت مدافعت کے لحاظ سے شدید کمزورہیں 

عورتوں کو حاملہ دوسری اور تیسری سہ ماہی تجویز پیش کرتا ہے کہ  صحت ہادار  یعوام جنینارو۔ حاملہ ہیں

ہے۔ اس کا انحصار  کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا)ریفریشمنٹ خوراک( ملنی چاہیے، کیونکہ اس دوران شدید بیماری 

ان کوپہلے سے صرف بنیادی ویکسین لگا ہو یا ریفریشمینٹ خوراک ملی ہو۔ اس بات پر نہیں کہ  

کی عمر کے درمیان ہوں یا خطرے والے گروپ میں ہوں۔ ۶۴سے  ۱۸  

سال کے نوجوان خطرناک بیماریوں میں مبتال ہوں ۱۷سے  ۱۲  

 

(۔فائزر یا مودیڑنا سال کی عمر کے درمیان نئی ریفریشمنٹ خوراک لے سکتے ہیں )  ۴۴سے   ۱۸افراد  صحتمند  

مہینے کا وقفہ ہونا چاہیے۔ ۴تیسری اور چوتھی خوراک کے درمیان کم از کم   

 

ثر ہو سکتا  ۔ آپ کو بہتر اہوگاانتظار کرنا  ہفتے  ۳اگر آپ کو کوویڈ انیس ہوا ہو توویکسین لگوانے کے لیے کم از کم 

 مہینے انتظار کریں۔ ۳گورمنٹ یہ تجویز کرتی ہے کہ آپ اگر آپ زیادہ دیر انتظار کریں۔  ہے

 

)ریفریشمنٹ خوراک( ۵خوراک   

۔ مزید معلومات  شدید کمزور ہیں جو قوت مدافعت کے لحاظ سے ان کو پڑ سکتی ہے ضرورت کی پانچویں خوراک

67 50 59 99 کریں: لیے ویکسین سینٹرکو کال     کے   

 

 کریں۔پر کال  99 59 50 67کیا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ 

 

 



 بیرم ویکسین سنٹر 
 

 مالقات کا وقت ایسے بُک کریں: 

کا انتخاب کریں( ۱)نمبر    ، یا ای ۔ میل بیجیں    ٹیلیفون کریں  99 59 50 67

vaksine@baerum.kommune.no 

 
 سوموار سے جمعہ تک صبح نو بجے سے دوپہر تین بجے تک۔ یں:ہ  نے کے اوقاتکھل

 

 پتہ 

فوڑنےبو میں واقع ہے۔  بیرم ویکسین سنٹر  

  Forneburingen 51, 1360 Fornebu پتہ ہے      

وی کریں ۔ کار ےک سائن بورڈ     ۔ نزدیک ترین بس سٹیشنا پیک پیر  «Bærum Vaksine» رکنگ یک سہولت موجود ہے

۔  ہے Fornebuparken  
 

ت عملی معلوما  
۔  – درست شناختی کارڈ بما تصویریاد ےس الئیر

ی   لگ سےک۔ ے پہن کر آئیر جس ےس اوپری بازو پر آسانی ےس ویکسیر ڑ وہ کی  - 

ںوقت یک پابندی کری   - مقررہ  
کسین لگوانا ہے اسے اپنا  ی د رکھیے کہ جس نے واکے، لیکن ی  تاویز دس بغیر کوئیآپ اپنے ساتھ ایک راہنما ال سکتے ہیں ۔ 

 ختی کارڈ بما تصویرساتھ النا ہو گا۔ شنا

 

 ویکسین لگوانے کا شکریہ۔ ۔ 

 

 

 ویکسینیشن کے لیے مت آئیں اگر آپ: 
 

 عالمات ہوں۔ کے زکام ، بخار یا کوئی دوسرے انفیکشن  ،۔ کو نزلہ

 

یا تجویز کے مطابق تین مہینوں کےبعد   بعد کم از کم تین ہفتے  ی کےکوویڈ اُن ِّیس سے صحتیاب ۔ کا کوویڈ اُن ِّیس ٹیسٹ مثبت ہے ) 

 (ویکسین کی خوراک لے سکتے ہیں۔

 

 کوئی ویکسین لگوایا ہو۔  وں میںت دن ا ۔ نے گزشتہ کم از کم س

 
 

mailto:vaksine@baerum.kommune.no

