
سکرين شاټ/واکسينونو چټک انځورCOVID-19د 
.  د مخنیوي په برخه کې خورا ښه کار کويCOVID-19کلینیکي ازموینو ښودلې ده چې ټول واکسینونه د 

Johnson & Johnson
نواکسی( وایرل وېکټر)اډینو ویروس 

Pfizer–(BioNTech)
 mRNAواکسین

Moderna
mRNAواکسین

Novavax
د پروتیني واحدونو یو جال واکسین

و کلنو او یا د ډېر عمر لرونکو خلک18د ډېری 

-لپاره 

ډوز1

ډوز 1، له ډوزونه3-کلنو پورې 4مياشتو څخه تر 6له

وروستهاونۍ 8ډوز 2اونۍ وروسته، له 3

ي دی
.درېیم ډوز دوه ظرفیت 

و مياشتو او يا د ډير عمر لرونکو خلک6د ډیری 

اونیو په موده کې8-4، له ډوزونه2-لپاره 

کلنو او يا د ډير عمر لرونکو خلکو12د ډیری 

اونیو په موده کې8-3له ډوزونه،2-لپاره 

د لومړنۍ لړۍ لپاره څومره ډوزونو ته اړتيا 

لرم؟

اونۍ 2تاسو د لومړنۍ لړۍ له بشپړولو 

2--کلنو او يا د ډير عمر لرونکو خلکو لپاره 5د ډیری وروسته په بشپړ ډول خوندي ياستئ

اونیو په موده کې8-3، له ډوزونه

ه کلنو او يا د ډير عمر لرونکو خلکو لپار18د 

1، ډوزونه2-چې کمزوری دفاعي سيستم لري 

او د هغې په Johnson & Johnsonډوز د 

اونۍ وروسته 4تعقیب لږ تر لږه له لومړي ډوز 

.واکسین یو ډوزmRNAد 

ری کلنو او یا د ډیر عمر لرونکو خلکو لپاره چې کمزو5د 

3ډوزونه، دوهم ډوز له لومړي ډوز 3-دفاعي سیستم لري 

4اونۍ وروسته، درېیم ډوز لږ تر لږه له دوهم ډوز څخه 

اونۍ وروسته

کلنو او يا د ډير عمر لرونکو خلکو لپاره 6د 

، ډوزونه3-چې کمزوری دفاعي سيستم لري 

اونۍ وروسته، درېیم 4دوهم ډوز له لومړي ډوز 

اونۍ 4ډوز لږ تر لږه له دوهم ډوز څخه 

وروسته

ه کلنو او يا د ډير عمر لرونکو خلکو لپار12د 

ډوزونه،2-چې کمزوری دفاعي سيستم لري 

اونۍ وروسته3دوهم ډوز له لومړي ډوز 

کلن او یا له هغې څخه زیات18 میاشتې او یا له هغې څخه زیات6 میاشتې او یا له هغې څخه زیات6 کلن او یا له هغې څخه زیات12 د واکسين ترالسه کولو لپاره بايد څو کلن و

اوسم؟

پاره د یوه اپډیټ شوي تقویه کوونکي ل mRNAد 

-میاشتې وروسته 2ستاسو له وروستي ډوز څخه 

او یا له هغې څخه زیات عمر لرونکي 18د 

*کسان

و له د یوه اپډیټ شوي تقویه کوونکي لپاره ستاس mRNAد 

او یا له هغې 5د -میاشتې وروسته 2وروستي ډوز څخه 

*څخه زیات عمر لرونکي کسان

د یوه اپډیټ شوي پیاوړي کوونکي mRNAد 

میاشتې 2لپاره ستاسو له وروستي ډوز څخه 

او یا تر دې زیات عمر لرونکي 6د -وروسته 

*کسان

پاره د یوه اپډیټ شوي تقویه کوونکي ل mRNAد 

-میاشتې وروسته 2ستاسو له وروستي ډوز څخه 

او یا له هغې څخه زیات عمر لرونکي 12د 

*کسان

زه بايد څه وخت تقويه کوونکی ډوز ترالسه 

کړم؟

کاله او له دې زیات عمر 18هر څوک چې 

اپډېټ شوي  Modernaاو  Pfizerولري، د 

*پیاوړي کوونکي ډوز پر شرایطو برابر دي

د ابتدایي لړۍ یې ترالسه کړې وي Pfizerکلن چې 5هر 

Pfizer اپډېټ شوي پیاوړي کوونکي ډوز پر شرایطو

برابر دي

کلونو پورې 4-میاشتو تر 6هر هغه څوک چې له 

ړه ابتدایي لړۍ یې بشپ Modernaعمر ولري چې د 

اپډېټ شوي پیاوړي  Modernaکړې وي د 

کوونکي ډوز پر شرایطو برابر دي

کاله او له دې زیات عمر 12هر څوک چې 

اپډېټ شوي  Modernaاو  Pfizerولري، د 

*پیاوړي کوونکي ډوز پر شرایطو برابر دي

ر يم؟د کوم پياوړي کوونکي ډوز پر شرايطو براب

کاله او له دې زیات عمر ولري، د 6هر څوک چې 

Pfizer  اوModerna اپډېټ شوي پیاوړي کوونکي ډوز

*پر شرایطو برابر دي
کاله او له دې زیات عمر ولري، د 5هر څوک چې 

Pfizer  اوModerna ي اپډېټ شوي پیاوړي کوونک

*ډوز پر شرایطو برابر دي

توزیاالد  .کړيترالسهکوونکيتقویهشویاپډیټNovavaxدوروستهمیاشتې 6بشپړولولهلړۍلومړنۍخپلېدکېشرایطوځانګړوپهکسانلرونکيعمرزیاتدڅخههغېلهیااوکلن 18شمیریوشيکیدای*

.وکړئمراجعهتهdoh.wa.gov/covidboosterسرهمهربانۍپهلپارهمعلوماتو

https://doh.wa.gov/ps/emergencies-covid-19-vaccine-information/d-waksyn-pyawry-kwwnky-dwzwnh
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711کاڼه او هغه پیرودونکي چې د اورېدو ستونزه لري، کوالی شي چې له . ته زنګ ووهئ0127-525-800-1د دې سند په بل فارمټ کې غوښتنه کولو لپاره په بل شکل کې، 

(Washington Relay ) سره اړیکه ونیسي او یا دcivil.rights@doh.wa.govالرې برښنالیک ور واستوي  .

Johnson & Johnson Pfizer– بايو اېن ټېک

(BioNTech)

Moderna Novavax

خوندیتوب د هر ډول ناروغۍ په وړاندې% 74

خوندیتوب د جدي ناروغیو په وړاندې85%

ه خوندیتوب د بستر کېدو یا مړینې پ100%

وړاندې

خوندیتوب د هر ډول ناروغۍ په وړاندې95%

خوندیتوب د مړینې په وړاندې100%

خوندیتوب د هر ډول ناروغۍ په 94%

وړاندې

خوندیتوب د مړینې په وړاندې100%

خوندیتوب د هر ډول ناروغۍ په وړاندې% 90

خوندیتوب د مړینې په وړاندې100%

ثريت په کلينيکي ازموينو کې د دغه واکسينو مو

څومره و؟

واکسین د غوړ، مالګې او بورې سربېره د 

.  اډینوویروس فعاله مواد لري

واکسین د غوړ، مالګې، او بورې سربیره د 

فعاله مواد RNA (mRNA)پیغام استوونکي 

.  لري

ه د واکسین د غوړ، مالګې، او بورې سربیر

فعاله مواد RNA (mRNA)پیغام استوونکي 

.  لري

یک واکسین د غوړ، مالګې او بورې سربېره د سپ

.  گلیکوپروتئین فعاله مواد لري

اجزاوې يي څه دي؟

اسیایي% 3.3•

هندي االصله امریکایي یا اصلي % 9.5•

االسکایی

افریقایي االصله امریکایان/تور% 19.4•

التینیان/هسپانیویان% 45•

اصلي هاوایي یا ارام اقیانوس نورو % 0.2•

ټاپوګانو اوسېدونکي

مختلف نژادونه% 5.6•

سپین% 59•

ونکي د نړیوالو کلینیکي ازموینو ګډون کو% 41

یو یا ډېر روغتیایي ستونزې لرلې

اسیایي% 4•

هندي االصله امریکایي یا بومي % 0.6•

االسکایي

افریقایي االصله امریکایان/تور% 10•

التینیان/هسپانویان% 26•

اصلي هاوایي یا ارام اقیانوس نورو% 0.2•

ټاپوګانو اوسېدونکي

مختلف نژادونه% 3•

سپین% 82•

ایي نړیوالو ګډون کوونکو یوه روغتی% 46.2

ګډون کوونکو اضافه % 34.8. ستونزه لرله

.  وزن درلود

اسیایي% 5•

هندي االصله امریکایي یا بومي % 1•

االسکایي

انافریقایي االصله امریکای/تور% 10•

التینیان/هسپانویان% 20•

اصلي هاوایي یا ارام اقیانوس % 0.2•

نورو ټاپوګانو اوسېدونکي

«د نورو نژادونو»% 2.1•

سپین% 79•

وړ د نړیوالو ازموینو ګډون کوونکو ل% 22

ې او خطر لرونکي روغتیایي ستونزې درلود

دوه یا ډېرې روغتیایي ستونزې % 4

درلودې

سپین% 75•

افریقایي االصله امریکایان/تور% 12•

ایيهندي االصله امریکایي یا بومي االسک% 7•

التینیان/هسپانویان% 22•

څخه زیات ګډون کوونکي له لوړ خطر % 95له 

کلونو څخه د زیات وخت 65یا له -سره مخ دي 

لپاره د مزمنو ناروغیو، د ژوند او یا داسې کاري

شرایطو سره مخ وي چې د ګڼې ګوڼې په سیمو

د مبتال کېدو له COVID-19کې په مکرر ډول په 

خطر سره مخ و

په کلينيکي ازمېيښتونه کې څوک شامل و؟
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