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کووڈ - 19 ویکسینیشن

آپ نے کووڈ 19 ویکسین کے بارے میں سنا 
ہوگا جو پورے ملک میں دی جا رہی ہے ۔

قومی سطح پر این ایچ ایس انگلینڈ کے 
زیر اہتمام ، یہ ہمارے ملک میں اب 

تک دیکھا جانے واال ویکسی نیشن کا 
سب سے بڑا پروگرام ہے۔ ہر ایک کو 

ویکسین لگانے کے انتظامات بہت تیزی 
سے آگے بڑھ رہے ہیں اور آخری 

لمحات میں ہونے والی بہت سی تبدیلیوں 
کے تابع ہیں۔ 

ویکسین وصول کرنے والے افراد کو ترجیحی 
ترتیب میں رکھا گیا ہے۔ اس کا فیصلہ ایک آزاد 

مشاورتی گروپ نے کیا ہے جس کو مشترکہ 
کمیٹی برائے ویکسینیشن اور ٹیکے لگانے )جے 

سی وی آئی  ( کہا جاتا ہے جو حفاظتی ٹیکوں 
سے متعلق امور مثال فلو اور حالیہ طور پر کووڈ 

19 ویکسین پر صحت کے محکموں کو مشورہ 
دیتا ہے۔

ہم بولٹن میں تمام اہل افراد کو ویکسین 
دینے کی سخت کوشش کر رہے ہیں۔
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ترجیحی گروہ

ان گروہوں کا انتخاب کیا گیا ہے کیونکہ انہیں کووڈ 
19 ہونے سے موت کا سب سے زیادہ خطرہ سمجھا 

جاتا ہے۔

پوری فہرست میں شامل ہیں:

80 سال

نگہداشت
 گھر

صحت کے
پوشیدہ
مسائل

نگہداشت گھر میں رہنے والے عمر 
رسیدہ افراد اور ان کی نگہداشت کرنے 

والوں کے لئے
وہ تمام 80 سال اور زیادہ عمر کے 
اور فرنٹ الئن صحت اور سماجی 

نگہداشت کے کارکن

وہ سب 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے

وہ تمام 70 سال اور اس سے زیادہ 
عمر کے اور طبی لحاظ سے انتہائی 

کمزور افراد

وہ تمام 65 سال یا اس سے زیادہ عمر کے

صحت سے متعلق پوشیدہ مسائل 
سےدوچار 16 سال سے 64 سال تک 

کے تمام افراد جن کی وجہ سے وہ 
سنگین بیماری اور موت کے زیادہ 

خطرہ میں ہیں

وہ سب 60 سال یا اس سے زیادہ 
عمر کے

وہ سب 60 سال یا اس سے زیادہ 
عمر کے

وہ سب 50 سال یا اس سے زیادہ 
عمر کے

75 سال

70 سال

65 سال

60 سال

55 سال
50 سال
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بولٹن میں ہمارا طریقہ کار

بولٹن میں ، ہم نے 15 دسمبر ، 2020 کو 80 سال سے 
زائد عمر کے افراد کو ویکسین لگانی شروع کی ،جیسا 

کہ جے سی وی آئی نے مشورہ دیا تھا۔ ہم نے خاص 
طور پر ایک ایسے عالقے میں آغاز کیا جس میں اس 

عمر کے بیشتر افراد اور ویکسین کے 
انتظام کے لیے ایک مناسب جگہ تھی ـ 
ہمیں این ایچ ایس انگلینڈ کے طے کردہ 

سخت معیار پر عمل کرنا ہے۔

یہ ہمارے لئے بہت بڑا کام ہے اور 
ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں 

جو اس کے انتظار میں ہیں۔ فہرست 
کے مطابق کام کرنے میں کچھ وقت 
لگے گا ، لہذا براہ کرم ہمارے ساتھ 
تحمل کا مظاہرہ کریں۔ لیکن ہم آپ 

کو یقین دالنا چاہتے ہیں کہ اگر 
آپ ترجیحی گروہوں میں سے 
کسی ایک میں شامل ہیں تو ، 
جب ہمیں دوائی کی خوراکیں 

دستیاب ہوجائیں گی تو آپ 
کو ویکسین کی پیش کش 

کی جائے گی۔

ہم جانتے ہیں کہ آپ 
کے پاس ویکسین دئیے 
جانےکے پروگرام سے 

متعلق بہت سارے سواالت 
ہوں گے اور ہم کوشش 

کریں گے کہ اس کتابچے 
میں کچھ عام سواالت کے 

جوابات دیں۔
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آپ کے سواالت کے جواب 

مجھے اپنی ویکسین کب ملے گی؟

اگر آپ نو ترجیحی گروپوں میں سے کسی میں بھی ہیں 
تو آپ سے این ایچ ایس رابطہ کرے گا۔ جب ہمیں پتہ 

چلے گا کہ ویکسین کی ترسیل کب فراہم کی جا رہی ہے 
تو ، آپ کو آپ کی مالقات کے لئے مدعو کیا جائے گا۔ 

آپ کی دعوت ٹیکسٹ ، ٹیلیفون یا خط کے ذریعہ ہوسکتی 
ہے اور آپ سے آپکی جی پی پریکٹس یا کسی اور مقام 

پر شرکت کے لئے کہا جاسکتا ہے۔
یہاں بولٹن میں ، ہم ہر ایک تک ہر ممکن حد تک جلد 

پہنچنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔

آپ کو محفوظ رکھنے اور انفیکشن کے خطرے کو کم 
کرنے کے لئے اقدامات کیے گئے ہیں ، بشمول معاشرتی 

دوری ، ہاتھ دھونے اور سامان کی صفائی ستھرائی۔ 
 

ہماری ڈاکٹر سرجریاں ہر ایک کو اس کی ضرورت 
کے مطابق ویکسین دینے کے لئے بہت محنت کر رہی 
ہیں ، جبکہ اسی دوران دوسرے مریضوں کی صحت 

سے متعلق خدشات سے بھی نمٹ رہی ہیں۔ اگر آپ کو 
ویکسین کے عالوہ کسی اور چیز کے بارے میں اپنے 
جی پی سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے تو برائے 

کرم معمول کے طریقے سے کریں۔

اگر آپ اپنی ویکسی نیشن کے بارے میں 
سننے کے منتظر ہیں تو ، رابطہ کیے جانے کا 

انتظار کریں اور  تازہ ترین خبروں کے لئے 
ان سے رابطہ کرنے سے گریز کریں۔ پریشان 
ہونے کی کوئی بات نہیں ـ جب ہم جانتے ہوں 

گے کہ ویکسین کی ترسیل کی جارہی ہے تو ہم 
سب کے ساتھ رابطہ کریں گے۔
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آپ کے سواالت کے جواب 

آپ حیران ہو رہے ہیں کہ کسی دوست ، پڑوسی یا شہر 
کے کسی اور حصے کے کسی فرد کو آپ سے پہلے 

کیوں ویکسین دینے کے لئے بالیا گیا ہے۔

ویکسین دئیے جانے کے پروگرام کو ان لوگوں تک 
پہنچانے کے لئے ہر کوئی بہت کوشش کر رہا ہے جن 

کو اس کی ضرورت ہے۔

ویکسین کی فراہمی کی قیادت این ایچ ایس 
انگلینڈ کر رہی ہے اور جیسے ہی ہمیں ترسیل 

موصول ہوتی ہے ہم لوگوں کوویکسین دینے 
کے لئے تیزی سے کام کر رہے ہیں۔ ہم پہلی 
ترسیل کے ساتھ 80 سال سے زیادہ کے ہر 

ایک فردکو ویکسین دینے کے قابل نہیں ہیں ، 
لیکن ہم جتنی تیز رفتاری سےکام کر سکتے 

ہیں کر رہے ہیں۔

ایک سے زیادہ قسم کی ویکسین دستیاب ہے اور 
خوراکوں کو استعمال کرنے کے لئے محفوظ 

رکھنےکےمقام  ، ذرائع آمدورفت اور وقت کے تعین کا 
انحصار اس بات پر ہےکہ ہم کس ویکسین کو وصول 

کرتے ہیں۔

ہم لوگوں کو ویکسین دینے کا کوئی موقع ضائع نہیں کرنا 
چاہتے ، لہذا جیسے ہی ہمیں معلوم ہوگا کہ ویکسین کی 
ترسیل کی جارہی ہے ہم لوگوں سے ان کی مالقات کے 
لئے رابطہ کررہے ہیں۔ ویکسین دئیے جانے کاپروگرام 

آخری لمحات میں تبدیلیوں کے تابع ہے ، لیکن بولٹن کے 
ہرعالقےکا احاطہ کیا جائے گا۔

7

آپ کے سواالت کے جواب 

مجھے اپنی ویکسینیشن کہاں ملےگی؟ 

آپ کو انتخاب فراہم کرنے کے لئے ویکسین دئیے 
جانےکے مزید مقامات متعارف کروائے جارہے ہیں۔ 

آپکے مقامی ویکسین دئےجانے کےمرکز میں مالقات 
کے لئے آپ کو اپنے ڈاکٹر کی طرف سے ، ٹیکسٹ ، 

فون یا خط کے ذریعہ رابطہ کیا جاسکتا ہے۔ یہ یا تو آپ 
کے اپنے ڈاکٹر یا بولٹن میں کسی اور مقام پر ہوسکتا 

ہے۔.

ویکسین دئیے جانے کے لیےبڑے مقامات کا بھی انتخاب 
کیا گیا ہے تاکہ وہ ہر ہفتے ہزاروں افراد کو ویکسین دے 
سکیں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی خط موصول ہوچکا 
ہو جس میں آپ کو کسی بڑے مقام پر جانے کا اختیار دیا 

گیا ہو۔
آپ یہ پیش کش قبول کرسکتے ہیں یا اپنے ڈاکٹر کے 

ذریعہ مدعو ہونے تک انتظار کرسکتے ہیں۔  
امکان ہے کہ مزید مقامی جگہیں متعارف کروائی جائیں 
گی ، جن میں سےکچھ دواخانوں کے زیر انتظام ہوں گی۔

اگر آپ کو پہلے سے ہی اپنی پہلی خوراک مل چکی ہے 
تو ، براہ کرم اپنی دوسری خوراک کیلئےرابطہ کیے 

جانے کا انتظار کریں۔ ہوسکتا ہے کہ آپ کی مالقات کا 
پہلے سے ہی انتظام ہوچکا ہو۔ براہ کرم ان انتظامات کو 

جاری رکھیں۔ اگر آپ کو ابھی تک کوئی دعوت نامہ 
موصول نہیں ہوا ہے تو آپ سے جلد ہی رابطہ کیا جائے 

گا۔
براہ کرم نوٹ کریں: ہماری موبائل ٹیمیں تمام نگہداشت 

کے گھروں میں پہنچ جائیں گی اور جو  کوئی بھی گھر 
میں پابند ہے اس سے رابطہ کیا جائے گا تا کہ ہم گھر 

میں ویکسین دئیے جانے کا انتظام کرسکیں ۔

67



98

آپ کے سواالت کے جواب 

جب آپ کو اپنی ویکسین لگ جاتی ہے تو آپ کیا 
توقع کریں

جب آپ کو ویکسین ملنےکا وقت آئےگا تو آپ کو ایک 
ٹیکسٹ میسج ، فون کال یا خط موصول ہوسکتا ہے۔ یہ 
براہ راست آپ کے ڈاکٹر یا کسی این ایچ ایس مرکزی 

تنظیم کی طرف سے ہوسکتا ہے۔

آپ کو مالقات کا وقت دیا جائے گا اور یہ ضروری ہے 
کہ آپ وقت پر پہنچیں۔ اگرچہ جلد یپہنچنےکا دل کرے 

گا، لیکن مالقاتیں سخت شیڈول کے مطابق چل رہی ہیں۔ 
اس طرح سے ہم معاشرتی دوری کا انتظام کرسکتے ہیں 
اور قطار میں لگنے یا انتظار کو کم سے کم کرنے میں 

مد د کرسکتے ہیں۔

آمد پر آپ کا ایک عملے کےرکن کے ذریعہ استقبال 	 
 کیا جائے گا جو آپ کی تفصیالت لے گا۔ 

اپنے چہرے کو ڈھانپنا مت بھولئیےگا!
اس کے بعد آپ یہ یقینی بنانے کے ایک مختصر 	 

طبی جانچ پڑتال کے عمل سے گزریں گے کہ آپ 
کی صحت ویکسین لگانے کے لیےٹھیک ہے اور آپ 

سے رضامندی دینے کے لئے کہا جائے گا۔

ویکسین دینے کا عمل بذات خود چند سیکنڈ کا  ہے ـ 	 
یہ آپ کے بازو کے اوپری حصے میں کیا جائے گا۔

آپ کو کون سی ویکسین لگتی ہے اس پر انحصار 	 
کرتے ہوئے ، مشاہدے کے لئے ، آپ کو انتظار 

کرنےوالی جگہ پر 15 منٹ کے لئے بیٹھنےکوکہا 
جاسکتا ہے۔اس کے بعد آپ جا سکیں گے!

آپ کے سواالت کے جواب 

ویکسین کیسے کام کرتی ہے؟

ویکسین آپ کے جسم کو اینٹی باڈیز بنانے کے لئے 
حوصلہ افزائی کرتی ہے ، جو آپ کے جسم کو وائرس 
سے بچانے کی کوشش کرنے کے لئے استعمال ہوگی۔

موجودہ دونوں کووڈ 19 کی ویکسینیں ‘غیر فعال 
ویکسینیں’ ہیں ، جس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو کووڈ 

19 نہیں دے سکتی ہیں۔

ویکسینیشن آپ کو وائرس کے لگنے اور اور اگر آپ کو 
لگتا بھی ہے تو سنجیدگی سے بیمار ہونے کے امکانات 

کو نمایاں طور پر کم کردے گی ۔ یہاں تک کہ اگر آپ کو 
پہلےسے ہی کووڈ 19 ہوچکا ہے ، تب بھی ویکسین اس 
بات کو یقینی بنائے گی کہ اس بیماری کےخالف آپ کی 

قوت مدافعت زیادہ سے زیادہ مضبوط ہے۔

کیا میں انتخاب کر سکتا ہوں کہ میں کون سی 
ویکسین لوں؟

س وقت برطانیہ میں دو ویکسینیں دستیاب ہیں اور یہ 
دونوں کووڈ 19 کے خالف بہت زیادہ تحفظ دیتی ہیں 

اور شدید بیمار ہونے کے امکانات کو کم کرتی ہیں۔ 12 
ہفتوں کے وقفے سے دونوں کےلئے دو خوراکوں کی 

ضرورت ہے۔ آپ کو جو ویکسین پیش کی جاتی ہے اس 
کا بہت زیادہ انحصار اس بات پر ہوگا کہ ہمیں کس قسم 

کی ویکسین فراہم کی جاتی ہے اور ہمیں الزمی طور پر 
معلوم نہیں ہوگا کہ ہمیں کون سی ویکسین ایک یا دو دن 

پہلے وصول ہوگی۔
ہمارا حتمی مقصد ایک مختصر وقت کے اندر زیادہ سے 
زیادہ لوگوں کو ویکسین دینا ہے ، جس کا مطلب ہے کہ 

ویکسین کےعالوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔

9



آپ کے سواالت کے جواب 

کیا ویکسین میں جانوروں کے اجزاء شامل 
ہیں؟

دونوں ویکسین جو اس وقت استعمال ہورہی 
ہیں ، ان میں جانوروں کے اجزاء یا انڈے 

شامل نہیں ہیں۔ دونوں ویکسینوں کی سفارش 
برطانوی اسالمی میڈیکل ایسوسی ایشن: 

www.britishima.org نے کی ہے۔

باقاعدہ نگرانی کرنے والوں کے ذریعہ اجزاء کا جائزہ 
لیا گیا ہے اور دونوں ویکسینوں کے اجزاء پائے جا 

سکتے ہیں:
www.gov.uk/government/publications/

regulatory-approval-of-pfizer-biontech-
 vaccine-for-covid-19

 
www.gov.uk/

government/
publications/

regulatory-
approval-of-

covid-19-vaccine-
astrazeneca
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محفوظ رہیں

یاد رکھیں …

کووڈ 19 ناک یا منہ سے سانس باہر خارج کرتے وقت 
چھوٹی بوندوں کے ذریعے پھیل جاتا ہے ، خاص طور 

پر جب بولتے یا کھانسی کرتے ہوئے۔  یہ آلودہ اشیاء اور 
سطحوں سے رابطے کے بعد اپنی آنکھوں ، ناک اور منہ 

کو چھونے سے بھی لگ سکتا ہے۔

تقریباً 3 میں سے 1 فرد میں جسکوکورونا وائرس ہے 
اس کی کوئی عالمت نہیں ہے اور وہ اسے محسوس کیے 

بغیر ہی  پھیالرہا ہے ـ

ہاتھ ۔ چہرہ ۔ فاصلہ ۔ 

اتھ - اپنے ہاتھوں کو باقاعدگی سے اور کم از کم 
20 سیکنڈ کے لئے دھونا۔

چہرہ - اندرونی جگہوں پر جہاں معاشرتی فاصلہ 
رکھنا مشکل ہو سکتا ہےاپنے چہرے کو ڈھانپے 
رکھیں، اور جہاں آپ کا ایسے لوگوں سے رابطہ 
ہوگا جن سے آپ عام طور پر مالقات نہیں کرتے 

ہیں۔

فاصلہ ـ  جہاں ممکن ہو ان لوگوں سے 2 میٹر کے 
فاصلے پر رہیں جن کے ساتھ آپ نہیں رہتے ہیں 
، یا 1 میٹر اضافی احتیاطی تدابیر رکھتے ہوئے 

)جیسے چہرے کا ڈھانپنا(



کووڈ 19 ویکسینیشن سے متعلق مزید معلومات کے لئے 
 براہ کرم مالحظہ کریں:

www.boltonccg.nhs.uk/patient-zone/
coronavirus 

BoltonCCG@ :ہمیں ٹویٹر پر فالو کریں  

  ہمیں فیس بک پر الئیک کریں: 
     NHS بولٹن CCJ کے لئے تالش کریں

  ہمارے یوٹیوب پیج پر جائیں: 
www.youtube.com/BoltonCCG     

www.nhs.uk/conditions/coronavirus-
covid-19/coronavirus-vaccination/

/coronavirus-vaccine


