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فائزر ویکسین ١٢ سے ١٧ سال
کی عمر کے نوجوانوں کے لئے 

ہے۔ منظور کرلی گئی 
 یہاں درج زیل نقات آپ کو 

جاننے کی رضورت ہے۔

Source: cdc.gov, chop.edu

ہے؟ کیا یہ ویکسین بچوں کے لئے محفوظ 
جی ہاں! ۱۶ سے ١٨ سال کی عمر کے ۱۰ الکھ نوجوانوں کو فائیزر ویکسین کی دونوں خوراکیں

پہلے ہی مل چکی ہیں۔ ایک آزمائش میں ١٢  سے ١٥ سال کی عمر کے ہزاروں بچوں کو یہ

ویکسین ملی  جس میں اسے محفوظ اور ١٠٠ فیصد موثر پایا گیا۔

کیا میرے بچے یہ ویکسین لگوا سکتے ہیں؟۲
 جی ہاں! ہر ایک ۱۲ سال یا اس سے زیادہ عمر کے فرد کو کوویڈ۔۱۹ ویکسین لگوانا چاہئے۔

 ۱۲ سال کی عمر سے زائد افراد انشورینس یا امیگریشن کی حیثیت سے قطع نظر ویکسین

وصول کرسکتے ہیں

۳
 کیا کوویڈ۔۱۹ کا انفیکشن ہونے پر بچوں کو ویکسین کی رضورت ہے

اگرچہ وہ زیادہ بیامر نہیں ہوئے ؟
جی ہاں! وباء کے پہلے سال میں  ۱۲ سے ١٨ سال کی عمر کے ١٥ الکھ سے زیادہ افراد کوڈ۔۱۹

کا شکار ہوئے جس میں ١٣٠٠٠ کے قریب کو اسپتال میں داخل ہونا رضوری تھا۔

 

 یہاں تک کہ اگر بچوں میں بہت سی عالمات نہیں ہوتی ہیں تب بھی وہ وائرس کو دورسے  

لوگوں میں منتقل کرسکتے ہیں۔ ویکسین لگانے سے آپ کے بچے کی صحت اور دورسوں کی 
صحت کی حفاظت ہوگی۔

کیا کوویڈ۔۱۹ ویکسین میرے بچے میں بلوغت کو متاثر کرسکتی ہیں؟ ۴

نہیں، کوویڈ۔۱۹ویکسین ایسے ہارمونز کو متاثر نہیں کرتی جو بلوغت میں شامل ہیں۔



Talk to your child before the visit about what to expect
Tell
Your child should be seated or lying down during vaccina
and for at least 15 minutes after receiving the vaccine

Prepare for your child’s vaccination visit

Source: cdc.gov

Call 872 !

Vaccines -patients

Heartland Health Centers is offering the
Pfizer Vaccine for Youth ages 12-17

کیا وہ بچے جو ویکسین لگواتے ہیں انھیں ضمنی اثرات ہوں گے؟۵

 بچوں میں ضمنی اثرات بالغوں کی طرح ہیں۔ ممکنہ اثرات میں انجیکشنوالی جگہ پر درد،
تھکاوٹ، رس درد، بخار، رسدی لگنا، پٹھوں میں درد، یا جوڑوں کا درد شامل ہے۔

یہ ضمنی اثرات معمول کے ہیں۔ ان اثرات کا مطلب یہ ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے۔

ایک ویکسین کی قیمت کتنی ہے؟۶

پ کو بل کیا جاسکتا ہے لیکن آپ    تمام ویکسینیں مفت ہیں۔ اگر آپ کے پاس انشورنس ہے تو آ
کو ادائیگی نہیں کرنی پڑے گی۔ اگر آپ کے پاس انشورنس نہیں ہے تب بھی آپ مفت میں 

ویکسین لگوا سکتے ہیں

۷
میرے بچے کے ویکسین سے پہلے مجھے کیا جاننا چاہئے؟

کی دوسری خوراک کی رضور ت ہوگی آپ کے بچے کو فائزر کوویڈ۔١٩ 
۔ ان کی پہلی خوراک کے  ۳ ہفتے بعد  دورسی خوراک  لگوائیں 

پ کا بچہ کسی بھی کوویڈ۔۱۹ ویکسین لگوانے سے کوویڈ۔ ۱۹کا شکار نہیں ہو سکتا۔ آ
پکے بچے کو دیگر ویکسین بھی اسی دن یا بغیر ١٤ دن کے انتظار کے لگائی جا سکتی ہے۔ آ

•

اپنے بچے کو ویکسین کے دورے کے لئے تیار کریں۸

آپ کے بچے کو ہونے والی کسی بھی الرجی کے بارے میں فراہم کنندہ عملے کو بتائیں
ویکسینیشن کے دوران آپ کے بچے کو بیٹھا یا لیٹا ہوا ہونا چاہئے اور ویکسین لگنے کے بعد  

کم سے کم 15 منٹ تک ٹھہرنا چاہئے

دورے سے پہلے اپنے بچے سے بات کریں کے دورے کی توقعات بیان کریں

ہارٹ لینڈ ہیلتھ سینٹرز ١٢ سے  ١٧ سال کی عمر کے
نوجوانوں کیلئے فائیزر ویکسین پیش کررہے ہیں

مورخہ ٢٦ مئی سے
 اپائنٹمینٹ حاصل کرنے کیلئے کال کریں  ٦٦٣٧ ٢٥٠ ٨٧٢     

 ایچ ایچ سی کے مریضوں اور غیر مریضوں کے لئے ویکسینیں دستیاب
 ہیں۔ ۱۸ سال سے کم عمر کسی بھی شخص کے ساتھ والدین یا

رسپرست کا ہونا رضوری ہے

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/different-vaccines/Pfizer-BioNTech.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/expect.html



