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واکسین کول

د کوید ۱۹ ناروغی هغه ناروغی ده چی د 

کرونا د ویروس د اخته کیدو نه وروسته تاسو 

کوالی شی چی ترالسه کړی .

په دی ناروغی کیدای شی چی ټول اخته شی- 

ښځی او نران، ځوانان او زاړه پرته لدي چی په 

کوم مذهب یا قوم پوری اړه ولری تاسو کیدای 

شی چی بدچانسه ووسی او پری اخته شی، که 

څ ه هم چی تاسو کوښښ کوی چی د نظافت 

او واټن ټول قوانین رعایت کړی

مګر اوس مونږ واکسین لرو کله چی مونږ 

واکسین کوو، لږ خلک په ناروغی اخته کیږی او 

لږ خلک خپل ژوند له السه ورکوی

که څه هم د کرونا واکسین په لڼد وخت 

کښی جوړ شوی دی، خو په تاریخی ډول ډیرو 

خلکو ددی په آزمایښ کښی برخه اخیسته 

ده روغتیایي چارواکی داسی ارزیابی کوي 

چی واکسین لپاره پوره شواهد موجود دي او 

مطمینه د ی له همدی لحاظ روغتیایي چارواکي 

وړاندیز کوی چی ټول خلک چی کوالی شی 

ځانونه واکسین کړی

واکسین په خپله خوښه او وړیا دي د ۱۶ کلونو 

نه پورته ټولوته د واکسین وړاندیز کیږی

دا روغتیایي چارواکی دی چی پریکړه کوی چی 

څوک باید لومړی واکسین شی لومړی ټول هغه 

کسان چی ۶۵ کلونو څخه پورته دی او هغه 

کسان چی ددی خط ر موجود وی چی د کرونا 

په واسط په کلکه ناروغه ش ي وروسته لدي 

ټول هغه کسان چی د ۱۶ او ۶۵ کلونو تر منځ 

دي .

کله چی ستاسو نوبت شی نو د ای باکس له 

الری لیک تر السه کوی که چیری ای باکس نلری 

نو د پستی له الری لیک تر السه کوی یو شمیر 

کسان کیدای شی د خپل کار د مالک لخوا د 

واکسین وړاندیز تر السه کړی ستاسو د اوسیدين 

کمون او یا ستاسو ډاکرت

کله موچی د واکسین وړاندیز تر السه کړ نو د 

واکسین د پاڼی له الری د حوزوی مرکزونو په 

www.vacciner.dk یو مرکز کښي وخت و نیيس

کله چی غواړی چی وخت ونیيس او ګوری چی 

وخت نشته نو د ورځی په نورو وختو کښي بیا 

وګوری او یا بيل ورځی ته په تم يش

تاسو باید واکسین ته په تمه شی که چیری د 

کوید ۱۹ ناروغی لری، بارداره یاست یا شدي 

ورکوی، د ۳۸ درجونه پورته تبه لری او یاهم 

جدی ناروغی لری لکه سینه بغل که په شک 

کښي یاست د خپل ډاکتر سره اړیکه ونیسي

که څه تاسو واکسین کړی وی بیا هم تاسو د 

روغتیایي چارواکو الرښووني د نظافت او واټن 

په هکله باید رعایت کړی که څه هم تاسو 

واکسین شوی یاست، بیاهم کوالی شی چی 

نوروته یي ولیږدوی د بیلګی په توګه په هغو 

ځایو کښي چی ټول ترنه ګټه اخل ي

پام ونیسي چی په انترنتي پاڼو کښی د کرونا 

دویروس، کوید ۱۹ ناروغی او د واکسین په اړه 

ډیر غلط معالومات ایښودل شوی د ي که چیری 

ښه او مطمینه معلومات غواړی، کوالی شی 

چی د روغتیایي چارواکو په انترنتي پاڼه کښی 

یي ترالسه کړی  www.sst.dk تاسو همدارنګه 

کوالی شی چی د چارواکو د کرونا د ډلیز ۲۴ 

ساعته شمیری سره اړیکه ونیسي ۷۰۲۰۰۲۳۳


