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درامن بلدیہ میں کورونا ویکسین لگوانے کے بارے میں معلومات

درامن بلدیہ میں کورونا ویکسین

کووڈ 19-کا انفیکشن ناروے اور درامن بلدیہ دونوں میں ،خاص طور پر بچوں ،نوجوانوں اورجوان بالغ افراد میں بڑھ
رہا ہے ۔ تا ہم یہ بات اہم ہے کہ ہم انفیکشن کو روکیں تاکہ کم سے کم لوگ شدید بیمارہوں اوروفات پائیں۔
کووڈ 19کے وہ مریض جو اس وقت ہسپتال میں داخل ہیں اُن میں زیادہ تر بوڑھےافراد جنکو ویکسین لگ چکی ہے
یا ایسے بالغ افراد جنکوویکسین نہیں لگی شامل ہیں۔

کووڈ 19-کا انفیکشن ناروے اور
رہا ہے ۔ تا ہم یہ بات اہم ہے کہ ہم

انفیکشن پر قابو پانے کا بہترین طریقہ ویکسین لگوانا ہے۔ ناروے میں کورونا ویکسین مفت ہے۔ ویکسین لگوانے کے
لیے آپ کو نارویجن شناختی نمبر یا ڈی-نمبرکی ضرورت نہیں ہے ،اسکے لئے تاریخ پیدائش اور نام کافی ہے۔
ناروے میں تمام افراد جن کی عمر  12سال سے زیادہ ہے کورونا ویکسین لگوا سکتے ہیں۔
کورونا ویکسین کے فوائد:

 اگر آپ متاثر ہو جائیں تو ویکسین آپکو سنگین بیماری اور موت سے بچاتی ہے دوسروں کو متاثر کرنے کا خطرہ کم کرتی ہے -کورونا سرٹیفکیٹ

کووڈ 19کے وہ مریض جو اس و
یا ایسے بالغ افراد جنکوویکسین نہ

عملی معلومات:

انفیکشن پر قابو پانے کا بہترین ط
لیے آپ کو نارویجن شناختی نمبر

اکثر ُمضراثرات بے ضرر ہوتےہیں اور تھوڑے ہی عرصے میں خود بخود ختم ہوجاتے ہیں۔ کووڈ  19کی بیماری
سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں کا خطرہ ویکسین کے سنگین ُمضراثرات کے خطرے سے کہیں زیادہ معلوم ہوتا ہے۔
کیا ویکسین لگوانے کے سلسلے میں آپ کا اپنی صحت ،ذاتی خدشات یا دوسری پریشانیوں کے بارے میں کوئی
سوال ہے؟ اس پر گفتگوکرنے کے لیے ذاتی معالج سے رابطہ کریں۔ ویکسین سے متعلق دیگر سواالت کے لیے
بلدیہ کے ویکسین ٹیلی فون نمبر  32 04 40 00پر رابطہ کریں۔

اگر آپ وقت مقررکروانا چاہتے ہیں تو اس نمبر  32 04 40 00پرفون کریں۔ ہرروز  Pfizerاور  Modernaکے
ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔

ناروے میں تمام افراد جن کی عمر
کورونا ویکسین کے فوائد:

