
Covid-19 کے ٹیکوں کے بارے میں آپ کے جاننے الئق ہر چیز:

فوری حقائق:

ٹیکے زندگیاں 
بچاتے ہیں۔

Covid-19 کے 
ٹیکوں نے سخت ترین 

حفاظتی معیارات 
پورے کیے ہیں۔

ٹیکے آپ کی پوری 
کمیونٹی کا تحفظ 

کرتے ہیں۔

 اس بات کا کوئی 
ثبوت نہیں ہے کہ 
Covid-19 کے 

ٹیکے بارآوری کو 
متاثر کرتے ہیں۔

 Covid-19 کے 
ٹیکوں کے پیچھے 

زبردست عالمی کوشش 
رہی ہے۔

 Covid-19 کے 
ٹیکوں کے اجزا کی 

فہرست میں انسان یا 
حیوان کا کوئی پروڈکٹ، 
یا انڈے شامل نہیں ہے۔

 ٹیکے آپ کا، آپ کے عزیز و اقارب کا اور آپ 
 کے گردوپیش کے لوگوں کا تحفظ کرنے کے 

لیے موجود ہیں۔



Covid-19 کے ٹیکوں کے بارے میں آپ کے جاننے الئق ہر چیز:

معتبر، بھروسہ مند وسائل سے ماخوذ حقائق پر اعتبار کریں۔  !

ان مآخذ کا ایک ذخیرہ تیار کریں: نیشنل ہیلتھ سروسز )NHS(، عالمی صحت   !
تنظیم )WHO(، اور برٹش ریڈ کراس )ہم حقائق کے ساتھ لوگوں کو با اختیار 

بنانے کے پابند عہد ایک غیر جانبدار تنظیم ہیں( کی ویب سائٹیں۔

وقت نکال کر Covid-19 کے ٹیکوں کے بارے میں پڑھیں اور سمجھیں۔ اگر   !
کوئی چیز نگہداشت اور غور و خوض کی اضافی پرت کی مستحق ہے تو وہ 

ہے آپ کی صحت۔

اگر آپ سوشل میڈیا پر یا WhatsApp گروپ چیٹ میں کوئی ایسی چیز   !
پڑھتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے تو، آگے 

بڑھنے سے پہلے رکیں اور خود سے اس کی تحقیق کریں۔

ہمارے اعمال، اہم طریقوں سے دوسروں کو متاثر   !
کرتے ہیں۔

یاد رکھیں:



Covid-19 کے ٹیکوں کے بارے میں آپ کے جاننے الئق ہر چیز:

ٹیکے:
ہر سال، UK اور پوری دنیا میں ٹیکوں سے 30 الکھ تک  -

زندگیاں بچائی جاتی ہیں۔ 

ٹیکوں کی وجہ سے، چھوٹی چیچک، پولیو اور ٹیٹنس جیسے  -
امراض اب یا تو موجود نہیں ہیں یا کافی شاذ و نادر ہیں۔

اگر ہم ٹیکہ لگواتے ہیں تو، ہم کسی ایسے شخص کا بھی  -
تحفظ کر رہے ہوتے ہیں جو ہم سے زیادہ زد پذیر ہوتا ہے، 

جو ہو سکتا ہے بذات خود ٹیکہ لگوانے پر قادر نہ ہو )جیسے، 
وہ لوگ جو بیمار ہیں یا جن کا نظام مامونیت کمزور ہے(۔

Covid-19 کے ٹیکے کا تحفظ:
اگر ٹیکوں کے تحفظ، کوالٹی یا اثر انگیزی کے بارے میں  -

کوئی شبہ ہوتا تو کوئی بھی ایسا طریقہ نہیں ہے جس کے 
ذریعے الکھوں لوگوں کے لیے ٹیکے کو منظور کیا جاتا۔

یہ سخت معیارات ادویہ اور نگہداشت صحت سے متعلق  -
پروڈکٹس کی انضباطی ایجنسی کے ذریعے طے کیے گئے 

ہیں، جو اس امر کو یقینی بناتے ہیں کہ UK میں استعمال 
ہونے والی ساری دوائیں محفوظ ہیں۔ 

Oxford/As traZeneca کے ٹیکے کی جانچ 11,000  -
سے زائد لوگوں پر کی گئی تھی۔ Pfizer/BioNTech کے 

ٹیکے کی جانچ 43,500 لوگوں پر کی گئی تھی۔

مآخذ
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/coronavirus-vaccine/?gclid=EAIaIQobChMIybeg86O87QIVVOvtCh00OAFSEAAYASA  – NHS

 AEgKs3PD_BwE
 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/covid-19-vaccines – )WHO( عالمی صحت تنظیم

  https://www.gov.uk/coronavirus – UK
 https://www.gov.scot/coronavirus-covid-19/ – اسکاٹ لینڈ

 https://gov.wales/coronavirus – ویلز
  https://www.nidirect.gov.uk/campaigns/coronavirus-covid-19 – شمالی آئرلینڈ

Covid-19 کے ٹیکے کی تیاری:
کارروائی کا کوئی بھی حصہ نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ -

تین چیزیں ٹیکے کی تیز رفتار تیاری کا سبب بنیں: ضخیم  -
 Covid-19 فنڈنگ، مزید وسائل، اور ڈھیر سارے محققین۔
کے ٹیکے کی تیاری کی کارروائی میں تینوں چیزیں موجود 

تھیں۔ 

کسی بھی دیگر ٹیکے کے پس پشت اس سطح کی عالمگیر  -
حمایت نہیں تھی۔

دنیا کی ایک ہی ترجیح تھی – اس مہلک وائرس کے پھیالؤ  -
کو روکنا – لہذا دنیا بھر کی حکومتوں کی جانب سے زیادہ 

سے زیادہ فنڈنگ دستیاب کرائی گئی تھی۔

Covid-19 کے ٹیکے کس طرح کام کرتے ہیں:
ٹیکے آپ کے جسم کے نظام مامونیت کو وائرس سے لڑنے  -

والی اینٹی باڈیزی تیار کرنے کے لیے ایک سگنل بھیج کر 
کام کرتے ہیں۔

وہ آپ کے DNA کو تبدیل نہیں کرتے ہیں۔ -

اس امر کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ ان سے بارآوری متاثر  -
ہوتی ہے۔

Covid-19 کے ٹیکے کے اجزا:
ان میں کوئی انسانی اجزا، حیوان کے اجزا یا انڈے شامل  -

نہیں ہیں۔

ایک عمیق تر نظر…


