د کووېډ 19-د واکسین حقایق
اندېښنه :جدي حساسیت لرونکي خلک باید د فایزر/بایوټېک واکسین ونه کړي
حقیقت :د یو څیز په وړاندې حساسیت لرل له نورو څیزونو سره د حساسیت په معنی نه دی .هغه خلک چې د کووېډ19-
واکسین یو عنصر سره حساسیت ولري باید واکسین ونه کړي.

اندېښنه :واکسین ډېر ژر بازار ته وړاندې شو او خوندیتوب یي په مناسبه توګه نه دی ازمویل شوی
حقیقت :د کووېډ 19-واکسین په پراخه کچه په لوړ مقدار کلینیکي ازموینو کې ارزول شوی دی .د خوړو او درملو اداره
( )FDAبه یوازې دغو معلوماتو ارزولو څخه وروسته یي د کارولو اجازه ورکړي.

اندېښنه :د کووېډ 19-واکسین خلک عقیم کوي
حقیقت :هېڅ داسې شواهد نشته چې عقیم کول د
کووېډ 19-د واکسین جانبي عوارضو په توګه ثابت کړي.

اندېښنه :واکسین یوازې نښې کموي او په کووېډ د اخته کېدو یا یي د خپرېدو مخه نه نیسي.
حقیقت :ازموینو وښودله چې واکسین د کووېډ 19-د ناروغۍ مخه نیسي خو دا یي نه ده ارزولې چې ایا د خپله ناروغۍ یا
یي د خپرېدو مخه هم نیسي که نه .موږ تر اوسه نه پوهېږو چې ایا د ناروغۍ یا یي د خپرېدو مخه نیسي که نه.

اندېښنه :واکسین به اجباري وي.
حقیقت :کله چې واکسین د بېړنۍ کارونې جواز ترالسه کړي ،ناروغان اړ دي ترالسه کولو سره یي موافقه وکړي .د
کووېډ 19-واکسین اجباري کولو په اړه هېڅ ډول پالن نشته.

اندېښنه :د واکسین جانبي عوارض د کووېډ له عوارضو څخه ډېر ناوړه دي.
حقیقت :د کووېډ 19-واکسین د پیچکارۍ په ځای کې د درد ،سر دردۍ او د عضالتو درد المل کیدی شي .دغه جانبي
عوارض له نورو واکسینونو څخه ډېر شدید دي خو یوه یا دوو ورځو کې بېرته ښه کېږي .کووېډ 19-ډېر
عادي ،شدید یا حتی وژونکی کېدای شي.
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اندېښنه :واکسین به ستاسې بدن سره مرسته ونه کړي چې د وایرس په څېر معافیت رامنځته کړي.
حقیقت :بدن د ناروغۍ په پرتله د واکسین سره په مختلف ډول د کووېډ په وړاندې معافیت رامنځته کوي .خو واکسین په
ناروغۍ ،چې جدي او حتی وژونکی کېدای شي ،له اخته کېدو پرته د معافیت رامنځته کولو کې مرسته کوي.

اندېښنه :د  mRNAواکسینونه له نورو واکسینونو څخه ډېر خطرناک دي.
حقیقت :د مسېنجر  (mRNA) RNAواکسینونه داسې ښکاري چې له نورو واکسینونو څخه ډېر د لنډمهاله جانبي
عوارضو المل ګرځي .خو دغه جانبي عوارض ډېر دوام نه کوي.

اندېښنه :د  mRNAواکسینونه ستاسې  DNAبدلوي
حقیقت :د  CDCپه وینا ،مسېنجر  RNAپه بدن کې حجراتو ته د هغه پروتین چې معافیتي غبرګون چټک کوي
جوړولو زده کړه ورکوي .بدن کې پیچکاري شوې مسېنجر  RNAبه ستاسې د حجراتو  DNAسره اړیکه ونه
نیسي یا اغېزمن به یې نکړي.

اندېښنه :که ما کووېډ 19-درلود او بېرته رغېدلی یم ،واکسین کولو ته اړتیا نه لرم
حقیقت :دغې ناروغۍ سره تړلې جدي روغتیایي خطرونو او د بیا اخته کېدو امکان په پام کې نیولو سره ،حتی هغو
خلکو ته چې وړاندې په دغې ناروغۍ اخته شوي دي د کووېډ 19-د واکسین کولو سپارښتنه کېږي.

اندېښنه :یو ځل چې د کووېډ 19-واکسین ترالسه کړم ،نور احتیاطي تدابیر لکه ماسک او ټولنیز واټن ته اړتیا نشته
حقیقت :په داسې حال کې چې واکسین په ناروغۍ ستاسې د اخته کېدو مخه نیسي ،خو تر اوسه څرګنده نه دی چې ایا
تاسې به له واکسین څخه وروسته هم نور په دغې ناروغۍ اخته کولی شئ که نه .تر هغې چې موږ په دې اړه
نور معلومات ترالسه کوو ،غوره دا ده چې ماسک او ټولنیز واټن په څیر احتیاطي تدابیرو ته ادامه ورکړئ.

اسنادو ته السرسی :د هغه افرادو لپاره چې معیوبیت لري یا هغه افراد چې د انګلسي پرته په کومه بله ژبه غږیږي ،د
هغوی لپاره  OHAکولی شي معلومات په بدیل بڼو وړاندې کړي لکه نورو ژبو ته ژباړه ،غټ چاپ ،یا بریل .د روغتیا
معلوماتو مرکز سره په  711 TTY ،1-971-673-2411یا په
 .COVID19.LanguageAccess@dhsoha.state.or.usاړیکه ونیسئ.

2

)OHA 3528 PASHTO (12/22/2020

