
د کووډ19- لپاره د 

واکسین تر�سی

� لرو  د ن��وا�� و�ا �ه ضد م�ارزە سخته دە خو اوس م�� وا�س��
� م�� د کوو�19- څخه ژغوري. ��

� ک�دا ځای ومو�� �ه:  د وا�س��

� وړ�ا ترالســه کوئ تاســو وا�ســ��
فدرا� دولت د ستاسو د واکسین لګښت په غاړه اخ�. له تاسو يې لګښت نه غوښتل کیږي یا يې بل نه درکړل کیږي.

د ستاسو روغتیايي خدمتګار هم به له تاسې څخه د هغوی دف� ته د تلو پیسې وانخ� په داسې حال کې چې 

تاسې یواځې د واکسین لپاره ورشئ.

� تا�� �ه څومرە دوزونو ته اړت�ا لرئ پوښــ�نه وکړئ ��
تاسې به د ځینې واکسینونو څخه د دوو دوزونو تر�سه کولو ته اړتیا ولرئ، چې منځ کې به يې درې یا څلور اونۍ موده وي.

نور واکسینونه یواځې یو دوز لري. 

من دي � وا�ســ�نونه خوندي او اغ��
واکسینونه د کووډ-19 څخه په مخنیوي کې ډېر اغېزمن دي. د امریکا د خواړو او د درملو ادارې () دا واکسینونه په بېړ�  

حالت کې د استعªل لپاره منظور کړي دي او له واکسینونو څخه د ژغورنې هیڅ جدي اندېښنې نه دي رامنځته شوې.

 

 �
� ترالســه کو�� �� � 12 �اله څخه ز�ات عمر لري وا�ســ�� هر څوک ��

په واشنګټن ایالت کې د 12 کاله عمر څخه د زیات ټولو اوسېدونکو او کارکوونکو لپاره واکسین د تر�¬ وړ دی. د 12 څخه د 17 کاله 

عمر کسان یواځې د فایزر بایانټک واکسین تر�سه کولې ³. د واکسین ځای موندلو او وخت نیولو 

لپاره VaccineLocator.doh.wa.gov  ته ورشئ. کولې شئ په 0127-525-800-1 زنګ ووهئ او بیا # ووهئ. 

د ترجªنۍ خدمتونو لپاره، چې زنګ اوچت کړي نو د خپلې ژبې نوم ورته واخلئ.

ونه احســاس کړئ  � � اغ�� � اړخ�� � تا�� د وا�ســ�� ښــا��
د نورو عامو واکسینونو په څېر، ښايي د واکسین تر�سه کولو وروسته ستاسو مټ سور ³، تبه، ºخوږی، یا د ستړیا احساس ولرئ. د دې نښو  

معنا دا ده چې واکسین اغېزمن کار پیل کړی دی.

خوندي وو��
د واکسین د تر�¬ وروسته، ماسک اغوندئ، له نورو څخه شپږ فټه (دوه میټره) لرې اوسئ، او غونډې مو وړې ساتئ.

www.CovidVaccineWA.org :پوښتنې لرئ؟ وګورئ

 vaccinelocator.doh.wa.gov

 � � وا�س�� واشنګ���
       کړئ

https://vaccinelocator.doh.wa.gov/





