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   لوماتعمے بارے میں انے کولگ نیکس یورونا وکبلدیہ میں  نمارد

بڑھ  ںیم افراد   ں اورجوان بالغانوونوج، خاص طور پر بچوں، ںیدونوں م بلدیہ نرامد ناروے اور  کشنیکا انف 19-ڈ کوو
 ں اوروفات پائیں۔ ہوماریب د یلوگ شد  کم سے  تاکہ کم ںیوککو ر کشنی ہے کہ ہم انفتا ہم یہ بات اہم ۔ رہا ہے 

 لگ چکی ہے  نیکسیوافراد جنکو بوڑھےزیادہ تر اُن میں  ںیداخل ہ ںی ہسپتال م اس وقت جو ضیمر وہ   کے19 ڈ کوو
 ۔ںیہ نہیں لگی شامل ن یکسیواد جنکورافایسے بالغ  یا

کے  لگوانے    نیکسیمفت ہے۔ و نیکسیو اکورون  ںیلگوانا ہے۔ ناروے م ن یکسیو قہیطر ن یپر قابو پانے کا بہتر کشنیانف
 ۔ کافی ہےاور نام  دائشیپ خیتار اسکے لئےہے،  ںیضرورت نہ  ینمبرک-یڈ  اینمبر شناختی  جنینارو وآپ ک ےیل

 ۔ یںہ ےلگوا سکت نیکسیو اکورونہے  ادہیسال سے ز 12ناروے میں تمام افراد جن کی عمر 

 کے فوائد:  نی کسیوا کورون

 ہےبچاتی اور موت سے  یماریب نیسنگ آپکوویکسین  تو ئیںاگر آپ متاثر ہو جا -

 ی ہےکم کرت ہخطر ادوسروں کو متاثر کرنے ک -

 ٹ یفکیکورونا سرٹ -

  یماریب یک 19 ڈ وو ک۔ یں ہ ےختم ہوجات  بخود  خود  ںیعرصے م یاور تھوڑے ہ یںہےاثرات بے ضرر ہوتُمضراکثر
 معلوم ہوتا ہے۔  ادہیز ںیاثرات کے خطرے سے کہُمضر نیکے سنگ نیکسیکا خطرہ و وں یدگیچیپ یسے پیدا ہونے وال

کوئی   ںیکے بارے م دوسری پریشانیوں  ای خدشات یصحت، ذات یاپن اآپ کلگوانے کے سلسلے میں  نیکسیو ایک
  ےیسواالت کے ل گریسے متعلق د  نی کسی۔ وںیسے رابطہ کر معالج ذاتی ےیکرنے کے لگفتگواس پر   ؟سوال ہے

 ۔ ںیپر رابطہ کر  00 40 04 32فون نمبر  یلیٹ نیکس یکے و بلدیہ

 

 معلومات:  یعمل

 ےک Modernaاور  Pfizer ز۔ ہرروںی کر فونپر 00 40 04 32 اس نمبر تو ںینا چاہتے ہواکروقت مقررآپ  اگر
 ۔ یںہ ےجات ئےلگا  ےٹیک
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