
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مفید معلومات - کوویڈ ویکسین   

اپن  ویکسی   حاصل کرنا: یہ سب خود کو 

 ےک بارے می  ہ  
 
 محفوظ بنان

یک بدولت، آپ کا جسم کوویڈ کو شناخت    ویکسین   

۔  اپنا کرنا اور   دفاع کرنا سیکھتا ہے

شدید اور مہلک  یک   19-کوویڈ  ویکسین   کوویڈ 

۔  تحفظےک خالف  کیفیات  ےک لئے انتہائے موثر ہیں

۔ ویکسین     سب ےک لئے مفت ہی 

؟  ویکسی   کہاں ےس لگوائی 

 :  آپ ویکسیں  لگوا سکئے ہیں

  میں  نن  یویکسی   سکیس 

      0 800 009 110        www.santé.fr 

   زاپن نگہداشت پر یا اپن   فارمییسےس، اپن  مقایم  ڈاکن 

 مرکز میں  صحت

 پر اگر آپ نگہداشت صحت سہولت  اپن  کام یک جگہ

 میں کام کرتے ہیں 
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 سوال 
ے
 ؟ت کوئ

ی )ٹاؤن ہال( میں کیس نگہداشت  اپن  منں
صحت ےک پیشہ ورانہ فرد، ایک سماجی کارکن 

 ےس پوچھیں 

 
 یا اس پر

 

 :  ویکسیں  لگوات  کیلنے

0 800 009 110 
 (ٹول فری)
 

 یا اس پر 

 

 



 
ے
 عارضہ )جیےس ذیابیطس، کینرس یا کوئ

ے
اگر مجھے صحت کا کوئ

 ہوں؟  سکن  / غن  معمویل حالت( ہو، تو کیا می  ویکسی   لگوا سکتا 

 ہاں 

، تو آپ کو ویکسی    اگر آپ کو صحت کا عارضہ ہ 

 چاہئن  
کیونکہ آپ شدید اور مہلک قسم ےک    لگوائ 

۔ 19-کوویڈ  میں آسائ  ےس مبتال ہو سکئے ہیں

ویکسیں  آپ یک وائرس ےس لڑت  میں مدد کرے  

۔
ی

  یک

 

  19-اگر مجھے پہےل ےس یہ کوویڈ
 
، تو کیا مجھے ویکسی   لگوائ ہ 

؟   چاہئن 

 ہاں 

ہو چکا ہ   19-چاہ  آپ کو پہےل یہ کوویڈ

۔  چاہئن 
 
آپ  تب بیھ، آپ کو ویکسی   لگوائ

بیمار رہن  ےک بعد تیں  ےس چھ ماہ ےک درمیان، 

رصف ایک خوراک ےک ساتھ )دو خوراکوں یک 

۔ ( ایسا کر سکئے ہیں    بجائے

 

 

 

، تو کیا می  معمول   ہ 
 
پر  ےک حالت  اگر مجھے ویکسی   لگا دی جائ

 ہوں؟ سکن  / واپس آ سکتا ہوں اور ماسک پہننا چھوڑ سکتا 

 نہی   

، تب  چاہ  آپ کو ویکسی   لگا دی گنے ہ 

 جاری رکھنا 
ً
بیھ آپ کو ماسک پہننا لزما

 
ی

 ہوں یک
 
جب ہوگا اور احتیایط تدابن  اپنائ

 ۔ تک کہ پوری آبادی کو ویکسیں  نہیں لگ جائے ہے 

 

 ےس سفر  
 
، تو کیا می  زیادہ آسائ  ہ 

 
اگر مجھے ویکسی   لگا دی جائ

 ہوں؟ سکن  / کر سکتا 

 نہی   

، تب  چاہ  آپ کو ویکسی   لگا دی گنے ہ 

  گھنئ  پہےل  72بیھ آپ کو سفر ےس 
ً
 لزما

PCR   جب تک کہ پوری گا،   انا ہو و کر ٹیسٹ

۔ یہ ٹیسٹ آبادی کو ویکسیں  نہیں لگ جائے ہے 

مفت ہے اور اس ےس کوئے تکلیف نہیں 

سفر ےس پہےل آپ کو ہر ملک ےک  ۔پہنچنے 

۔قوانیں  یک پڑتال کرئ  چاہئ  نں
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ے سوالت  - ویکسین   کوویڈ   من 


