
کسی مدد کی رضورت ہے؟

ہمیں معلوم ہے کہ ہامرے مقامی وبا کے دوران لوگ مشکل ٹائم سے گزرے 

ھے ۔  ہیلپ ہب BwD ابھی بی مختلف قسم کی مدد فراہم کرنے کے لئے یہاں  

موجود ہیں ہے۔:

•  مالیات، بینیفٹ اور قرض کی ادائیگی
• ذہنی صحت میں مدد

• بہتری اور اکیال پن
• سیکھنا، تربیت اور مالزمت

• آنالئن آنا اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا
• خوراک اور دیگر ضروریات تک رسائی

• ویکسین کے متعلق غلط معلومات اور افواہوں کی شناخت اور تدارک

ہامری ہیلپ ہب ٹیم کے ساتھ رابطے میں رہیں:

www.blackburn.gov.uk/helphub
01254 588111

بلیک برن ٹاؤن سینٹر، باملقابل M&S میں کمیونٹی ہیلپ ہب جائیں

www.blackburn.gov.uk

آگے کی منصوبہ بندی  -کچھ توٹکے

کووڈ ویکسین لگوانے کے بعد 24 گھنٹوں تک تھوڑا ٹھیک محسوس نہ کرنا 

معمولی بات ہے – یہ اس بات کی عالمت ہے کہ ویکسین کام کر رہی ہے۔ 

عالمات معمولی ہوتی ہیں اور ہر کسی کو نہیں ہوتیں۔

عام عالمات میں شامل ہو سکتی ہیں:

Headache Fever &/or
chills

Body
aches

Feeling
tired

Feeling
sick

A sore arm where
the needle went in

پیراسٹا مول ان عالمات کے لیے کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔

اگر آپ کام پر جانے کے قابل نہ ہونے کے باعث پر تشویش ہوں ، تو ویکسین 

لگوانے کا اس طرح بندوبست کریں کہ جب ایک یا دو دن کام سے چھٹی ہو۔

“ میں جیسے ہی 16 سال کا ہوا/ہوئی تو اپنے خاندان، 
دوستوں اور معارشے کی حفاظت کے لیے ویکسین 

لگوائی۔”

  Muhammed

“مجھے ویکسین لگ گئی ہے اس لیے ہم 

واپس معمول کی زندگی پر آ سکتے ہیں”

کووڈ کے خالف ویکسین لگوانے کا مطلب ہے کہ آپ کے وائرس سے 
بیامر ہونے کے امکانات کم ہیں۔

بارو میں پہلے ہی ہزاروں ویکسین لگے لوگوں میں شامل ہوں۔

بلیک برن اور ڑارون کے ساتھ ویکسین لگوانا آسان ہے۔ اس 
صفحے میں وہ متام  معلومات  ہے جس کی آپ کو اپنی خوراک 

حاصل کر کے اپنے آپ اور اپنے پیاروں کی حفاظت کرنے کے لیے 
رضورت ہو گی۔

Megan Longworth

اب کووڈ کی

 ویکسین لگوانے کا وقت ہے!

رس درد

تھکاوٹ محسوس 

کرنا

بخاراور/یا

 دیگر تپ

بیامر محسوس

 کرنا

بدن

کا درد

جہاں سوئی لگی ہو وہاں 

تھوڑی جلن



اپکو اعتامد ہو کہ ویکسین آپکے لئے محفوظ ہے

•  کووڈ سے حفاظت سے لیے بنائے جانے والی ویکسین پر تحقیق عرشوں کا 

نتیجہ ہے، جس نے سائنس دانوں کو اس قابل کیا کہ وہ ساتھ میں آنے والے 

کسی بھی جرثومے کے لیے ویکسین تیار کریں۔

 

•  میری ویکسین استعامل کرنے سے پہلے، یہ سخت معیار، حفاظت اور مؤثر 

پن کے تجزیوں سے گزری ہو اور آزاد میڈیسنز اینڈ ہیلتھ کئیر پراڈکٹ 

ریگولیٹری اتھارٹی )MHRA( سے منظور شدہ ہو۔ کووڈ ویکسین مختلف 

نہیں اور )MHRA( سے منظور شدہ ہے۔

•  کووڈ کی ہر ویکسین کادنیا بھر میں الکھوں لوگوں پر تجربہ کیا گیا ہے۔ اس 

کا ، مردوں اور عورتوں، مختلف نسلی پس منظر کے لوگوں اور 18 سے 84 

سے درمیان متام عمر کے لوگوں پر تجربہ کیا گیا۔

•  بہت ہی کم ایسی خربیں ہے  کہ جس میں  لوگوں  کو خون کے لوتھڑے 

بنے ہیں۔ آکسفورڈ/ایسٹرازینیکا ویکسین محفوظ، مؤثر ہیں اور پہلے ہی 

ہزاروں جانیں بچا چکی ہیں۔ MHRA اور ویکسینیشن اینڈ ایمیو نائزیشن 

کی جائنٹ کمیٹی )JCVI( دونوں نے کہا ہے کہ ذیادہ تر بالغ لوگوں کے لیے 

ویکسین کے نقصانات سے ذیادہ فوائد ہیں۔

•  JCVI کا کہنا ہے کہ 40 سال سے کم عمر لوگ جن کے لیے کوئی طبی رشط 

نہیں ان کو آکسفورڈ/ایسٹرا زینیکا کے متبادل کوئی ویکسین دی جائے۔ بلیک 

برن ڈارون کے ساتھ پفائزر اور موڈرنا ویکسین دستیاب ہیں۔

•  حاملہ خواتین اور بچوں کو اپنا دودھ پالنے والی ماؤں کے لیے ویکسین 

لگوانا محفوظ ہے۔

•  اگر آپ حمل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، تو جان لیں کہ آپ کے بچہ پیدا 

کرنے کی صالحیت یا آپ کے حاملہ ہونے پر ویکسین کا کوئی بھی اثر نہیں، 

اور خوراک لگوانے کے بعد حمل روکنے کی کوئی رضورت نہیں۔

•  کووڈ ویکسین سبزی خور لوگوں اور متام عقیدوں کے لوگوں کے لیے موزوں 

ہے۔

•  یہ بہت اہم ہے کہ آپ کووڈ ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوائیں۔ پہلی 

خوراک آپ کو کچھ تحفظ دے گی لیکن دورسی خوراک لگوانے کے بعد آپ 

کہیں ذیادہ بہرت ہوں گے۔ آپ پہلی خوراک لگوانے کے بعد آٹھ ہفتوں یا 56 

دنوں کے بعد دورسی خوراک لگوا سکتے ہیں۔

بلیک برن اور ڑارون  میں  آپ کا ویکسین 

لگوانا بہت آسان ہے

مفت بس

آپ مفت بس میں جا سکتے ہیں – رصف ڈرائیور کو بتائیں کہ آپ 

کووڈ کی ویکسین لگوانے جا رہے ہی )اگر آپ کو ویکسین لگانے 

والے مقام تک نقل و حمل کے لیے دیگر مدد کی رضورت ہو، تو 

ہیلپ ہب پر 01254 588111 پر کال کریں(

www.healthierlsc.co.uk/getmyjab دیکھیں
س متام معلومات کے لیے کہ آپ اپنی ویکسین کہاں سے لیں بشمول رشوع 

ہونے کے اوقات

مفت گاڑی کھڑی کرنے کی سہولت

بلیک برن میں پینی سٹریٹ میں مفت گاڑی کھڑی کرنے کی 

سہولت ہے اگر آپ ویکسین لگوانے جا رہے ہیں تو۔

مدد

اگر آپ ویکسین لگوانے والے مقام پر جانے سے متعلق مزید 

معلومات یا مدد کی رضورت ہے تو، ہم سے رابطہ کریں اور ہم آپ 

کی پوری مدد کریں گے

گھر پر ویکسین لگانا

اگر آپ یہ خاص معیار پر پورا اترتے ہوں تو ہم آپ کے گھر میں 

آپ کو ویکسین لگوانے کا انتطام کروا سکتے ہیں – مطلب جیسے 

کلینیکلی بہت ذیادہ خطرے کا امکان یا 40 سے زائد عمر

ویکسین لگوانے کی جگہ سے متعلق مرضی

یہاں بہت ذیادہ ایسی آسان جگہیں ہیں جہاں آپ ویکسین لگوا 

سکتے ہیں – بشمول مقامی فارمیسی اور کمیونٹی مقامات

آمد پر دستیابی

آپ کو ویکسین لگوانے کے لیے پہلے سے وقت لینے کی جرورت 

نہیں – بس اپنی انتخاب کردہ ویکسین لگوانے کی جگہ پر آ جائیں

آسان رشوع کرنے کے اوقات 

ویکسین لگانے کے مقام ہفتے میں 7 روز فعال ہیں، صبح 8 بجے 

سے لے کر رات 8 بجے تک – تا کہ آپ کام اور گھر والوں کی دیکھ 

بھال میں آسانی سے اس چیز کے لیے وقت نکال لیں

ہم سب چاہتے ہیں کہ جتنا جلد ممکن ہو زندگی واپس معمول پر آ جائے۔

 

بہرتین طریقہ ہے کہ آپ اپنی کووڈ کی ویکسین لگوائیں – اپنی، اپنے پیاروں اور 

معارشے کی حفاظت کے لیے۔

 

ویکسین لگے لوگوں میں کووڈ کی عالمات ظاہر ہونے کے  50 سے 60 فیصد 

کم امکانات ہیں۔ حتٰی کہ ان کے کووڈ سے سخت بیامر ہونے، ہسپتال عالج کی 

رضورت، یا اس سے مرنے  کے امکانات بھی بہت کم ہیں۔ ویکسین لگے لوگوں میں 

یہ امکان بھی کم ہیں کہ جرثومہ ان سے آگے کسی میں منتقل ہو۔

ساتھ ہی، جن لوگوں نے ویکسین کی دونوں خوراکیں لگوا لی ہیں ان کو خود کو 

علیحدہ کرنے کی بھی رضورت نہیں ہےجب ان کا کسی سے قریبی تعلق معلوم ہو، 

اگر ان کا اس جرثومے کا تجزیہ منفی آئے تو۔

یہاں سکین کر کے ان سواالت کے مزید جوابات جانیں جو لوگوں نے کووڈ 

ویکسین سے متعلق پوچھے ہیں۔

“میں نے ویکسین لگوانے سے پہلے ان 

افواہوں پر ذاتی طور پر تحقیق کی”

  Mariyam Emam 

مختلف زبانوں میں کووڈ ویکسین لگوانے کے پروگرام  سے متعلق راہنامئی 

لینے کے لیے یہاں سکین کریں۔


