
Pfizer COVID-19 ویکسین
بالغ افراد کے لیے خوراکیں 	

6 ماہ اور اس سے زیادہ عمر کے بچوں کے لیے خوراکیں 	
ناقص مدافعتی نظام میں مبتال افراد کے لیے ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی  	

خوراکیں

افزائشی ٹیکوں میں جدید ترین دو گرفتہ )بائے ویلینٹ( افزائشی ٹیکے شامل ہیں 	

یہاں پر تمام اہل افراد کے لیے دستیاب ہیں

COVID-19 کی وجہ سے، خود کو اور اپنے عزیز و اقربا کو بیمار پڑنے سے 
بچانا مسلسل اہم ہے۔

COVID-19 کی ویکسینیں محفوظ ہیں اور بیمار پڑنے، اسپتال میں داخل 
ہونے اور حتٰی کہ موت کے خطرے کو کم کرنے میں انتہائی مؤثر ہیں۔

آپ COVID-19 کی ویکسین اپنے لیے بال خرچ لگوا سکتے ہیں۔

اپنے لیے موزوں ویکسین کے بارے میں مزید معلوم کریں۔ 

 1-844-NYC-4NYC کیو آر کوڈ سکین کریں یا 

)4692-692-844-1( پر کال کریں۔

 سب کے لیے
ٹیکہ کاری



COVID-19 کی ویکسین کس کو لگوانی چاہیے؟
6 ماہ سے 4 سال کی عمر کے درمیان کے بچے Pfizer-BioNTech طِب اطفال کی دو  	

خوراکیں )ایک دہائی طاقت کی( لگوا سکتے ہیں۔

5 سے 11 سال کی عمر کے درمیان کے بچے Pfizer-BioNTech طِب اطفال کی دو  	
خوراکیں )ایک تہائی طاقت کی( لگوا سکتے ہیں۔

12 برس اور اس سے بڑی عمر کے بچے اور بالغ افراد Pfizer-BioNTech ویکسین کی  	
دو خوراکین لگوا سکتے ہیں۔

18 برس اور اس سے بڑی عمر کے بالغ افراد Moderna کی دو خوراکیں، یا  	
Johnson & Johnson/Janssen کی ایک خوراک لگوا سکتے ہیں۔

Pfizer ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکیں 
mRNA ویکسین کے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکوں کو ان افراد کے لیے ترجیح دی 

جاتی ہے، جن کا مدافعتی نظام کسی عارضے یا عالج معالجے کے باعث کمزور ہے۔

جن کو ذیابیطس، دل یا پھپھڑوں کی بیماریاں جیسے دیگر طبی عارضے ہیں، ان میں سے 

بیشتر افراد کے لیے بنیادی سلسلے کی اضافی خوراکوں کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔

COVID-19 کے خالف افزائشی ٹیکہ کس کو لگوانا چاہیے؟
5 سے 11 برس کی عمر کے درمیان کے بچے، جنہوں نے پانچ ماہ سے زیادہ عرصہ  پہلے اپنی 

ویکسین کے بنیادی سلسلے کے طور پر Pfizer کے ٹیکے لگوائے تھے، وہ صرف Pfizer  یک 

گرفتہ )مونوویلینٹ( افزائشی ٹیکہ لگوانے کے اہل ہیں۔

12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد کے لیے صرف جدید ترین دو گرفتہ )بائے ویلینٹ( 
افزائشی ٹیکہ لگوانے کی منظوری دی گئی ہے۔ 12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد اب 

اصل یک گرفتہ )مونوولینٹ( افزائشی ٹیکہ نہیں لگوا سکتے۔

12 برس اور اس سے بڑی عمر کے افراد کو اپنی COVID-19 کی ویکسین کے بنیادی 
سلسلے کے مکمل طور پر لگوانے یا آخری افزائشی ٹیکہ لگوانے کے پورے دو ماہ بعد جدید 

ترین دو گرفتہ )بائے ویلینٹ( افزائشی ٹیکہ لگوانا چاہیے۔

ویکسین شدہ افراد وہی افزائشی ٹیکہ لگوا سکتے ہیں جس ویکسین کا بنیادی سلسلہ یا 

پہال افزائشی ٹیکہ انہوں نے لگوایا تھا، یا وہ ان کے بدلے دیگر دو اقسام کی ویکسین  میں 

سے کوئی ایک لگوا سکتے ہیں۔

ناقص مدافعتی نظام میں مبتال افراد، جنہوں نے اپنی پہلی خوراک کے طور پر J&J اور اس کے کم از کم 28 دن بعد 

ایک اضافی خوراک کے طور پر mRNA ویکسین لگوائی، ان کو mRNA ویکسین کا افزائشی ٹیکہ اپنی اضافی خوراک 

لینے کے کم از کم 2 ماہ بعد لگوانا چاہیے، جس سے خوراکوں کی مجموعی تعداد تین ہو گی۔
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