
د واکسین د معلوماتو بیانیه
د واکسین معلوماتو ډېرې بیانیې په هسپانیه ایی او 

 نورو ژبو کی موجودی دي. 
 www.immunize.org/vis وګورئ

Hojas de información sobre vacunas están 
disponibles en español y en muchos otros idiomas.

 www.immunize.org/vis ئړ وک ه دن ی ل 
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 PASHTO 
Vaccine Information Statement ● Polio (8/6/21) ● Pashto Translation ● Distributed by the Immunization Action Coalition 

 واکسین پولیو د
 په هغه څه چې باید پوه شئ

 م؟شنیسواک دایبېول 1. 

 .شنیولی مخه  ګوزڼد  واکسین ګوزڼ د

د چې ده ناروغي ګواښوونکې ژوند او معلولونکی یوه  )فلجماشومانو د (ګوزڼ 

ګرځي لمل فلج د او اغېزمنوي نخاغ شوکي کس یو د چې امله، له وایرس ګوزڼ 

 .کېږيرامنځته 

پېچلتیاو له يي اکثه او لري، نه نښې هېڅ کسان اکثه اخته وایرس په ګوزڼ د 

یا سدردي، بدوالی، زړه ستړیا، تبه، درد، ستونی خلک ځینې  .روغېږيبېرته پرته 

 .کويتجربه درد خېټې د 

اغېزمنوي نخاع شوکي او ماغزه چې نښې جدي هم نور کې خلکو ډله کوچنۍ 

 :کېږيرامنځته 
، )کولاحساس درد د کې پښو (پارستیزیا 

یا ، )ناروغيپوښ د ماغزو یا /اونخاع شوکي د (مننژیت 

دواړو د یا پښو، لسونو، یا  )ورکړيحرکت ته غړو بدن د کولی نش (فلج 

 .کمزوري

او معلولیت تلپاتې د چې ځکه ده نښه شدیده ټولو تر تړلې سه ګوزڼ له فلج 

 .ګرځيلمل مړینې 

کاله  40 ترڅخه  15 کېخلکو ځینو خو ش، کېدی واقع والی غورهکې اندامونو 

وروسته ګوزڼ »له دا  .کېږيرامنځته کمزوري او دردونه نوي عضلتو د وروسته 

 .کېږيبلل سنډروم« 

اوس کې برخه نورو په نړۍ د خو ده، شوې ختمه څخه ایالتو متحده له ګوزڼ 

ساتلو پاک څخه -پولیوله ایالت متحده او کولو خوندي ځان خپل د  .پېښېږيهم 

معافیت لوړ کې خلکو په وړاندې په پولیو د لرې له واکسیناسیون د لره غوره 

 .دی )خوندیتوب(

 کسیناو وزڼګ د 2. 

عمر کلونو  4-6 اومیاشتنۍ  6-18 میاشتنۍ، 4 میاشتنۍ، 2 اکثهباید  ماشومان

 .کړيترلسه ډوزونه  4 واکسینګوزڼ د کې 

په څخه وړانډې له چې ځکه لري نه اړتیا ته واکسین ګوزڼ د  مشاناکثه 

باید او دي کې خطر لوړ مشان ځینې  .ديشوي واکسین ګوزڼ د کې ماشومتوب 

 :ديشامل کې په لندیني چې ونیس، کې پام په واکسیناسیون ګوزڼ د 
خلک کوونکي سفر ته برخو ځانګړو نړۍ د 

کړي اداره وایرس ګوزڼ د ش کېدای چې کارکوونکي لبراتورا د 

ولري ګوزڼ ش کېدای چې ناروغان هغه چې کارکوونکي پاملرنه روغتیايي 

درملوي 

وایرس ګوزڼ د لرې له خولې د يي به ماشومان چې خلک شوي ناواکسین 

 )کډوالیا شوي منل نړیوال توګه، په مثال د (کوي ترلسه واکسین 

تزریق یو چې بڼه یوه واکسین د (ترکیب د واکسین د یا یوازې، واکسین ګوزڼ د 

کېدی ورکول توګه په برخې یوې  )کويځای یو واکسینونه ډېر څخه یو له کې 

 .ش

 .کېږيورکول کې وخت ورته څېر په واکسینونو نورو د واکسین ګوزڼ د 
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 یوازې دفتري 
 کارونې
 لپاره
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 ي؟و زهونتسيدجهومکېرېچهک 5. هسر نکیوکو ېنداړو نهملرپا يیغتیاور خپل 3. 
 ړئوک ېربخ

 :ورکړئخب ته کوونکی وړاندې واکسین خپل کوئ ترلسه واکسین که 
کوم یا ، درلود غبګون الرژيد مو وروسته څخه ډوز پخوانی واکسین ګوزڼ د 

 .لرئ الرژي ګواښونک  ژوند شدید،

ګوزڼ د ش کولی کونکی وړاندې پاملرنی روغتیايي ستاسې کې، پېښو ځینو 

 .وځنډويته کتنې راتلونکې واکسیناسیون 

چې خلک هغه  .وکړيواکسین ش کولی کسان لرونکي زکام لکه ناروغي عادي 

کولو ترلسه واکسین ګوزڼ د باید ډول عام په لري ناروغي شدیده یا متوسطه 

 .وکړيانتظار رغېدو بېرته د وړاندې څخه 

ډېر اړه په خطرونو واکسین دغه د لپاره کسانو ورکوونکو تی او امېندواره 

د چې ته کس امېندوار هغه واکسین ګوزڼ د هم، بیا خو  .نشتهمعلومات 

 .شکېدی ورکول لري اړتیا ته خوندیتوب چټک او دی کې خطر ناروغۍ 

 .شدرکولی معلومات اضاف کوونکی وړاندې پاملرنه روغتیايي ستاسې 

 نهوخطر نګوغبر کسیناود 4. 

یا پړسوب سوروالی، او درد ځای د واکسین د وروسته څخه واکسین ګوزڼ د 

 .شپېښېدلی درد 

بې وروسته څخه کړنلرې طبي ګډون په واکسیناسیون د خلک وختونه ځینې 

خپل احساسوئ انګازې کې غوږونو یا بدلون کې لید ګنګسوالی، د که  .کېږيسده 

 .کړئخب کوونکی وړاندې 

نور غبګون، شدید الرژي د واکسین چې لري امکان لږ ډېر څېر، په درمل هر د 

 .شلمل مړینې یا ټپ جدي 

کلینیک کس شوی واکسین چې هغې له وروسته ش کېدای غبګون الرژي د 

او مخ د دانې، سې (ووینئ نښه غبګون شدید الرژي د که  .شپېښ پرېږدي 

یا ګنګسوالی، ضبان، چټک زړه د ستونزه، کې اخیستو ساه پړسوب، ستونی 

ته روغتون نژدې ټولو تر کس دغه او  ونیسئ اړیکه سه 1-1-9 له، )کمزوري

 .یوسئ

کوونکی وړاندې پاملرنه روغتیايي خپل کوي، اندېښمن تاسې چې لپاره نښو هغو 

 .ونیسئاړیکه سه 

 (VAERS) سیستمورکونې راپور پېښو منفي واکسین د باید غبګونونه منفي 
دغه کوونکی وړاندې پاملرنه روغتیايي ستاسې ډول عام په  .شورکړل راپور ته 

پاڼې وېب  VAERS د .کړئډک خپله په يي تاسې یا ډکوي، راپور 

www.vaers.hhs.gov 7967-822-800-1څخه لیدنه وکړئ یا له 
داو ده، لپاره ورکونې راپور غبګون د یوازې  . VAERSونیسئ اړیکه سه

 VAERS  ورکوينه مشورې طبي کارکوونکي. 

 رامروګپيلم رانبجد پټد نیسواک د 6. 

چې دی پروګرام فدرال یو  (VICP) پروګراممل جبان د ټپ د واکسین د 

جوړ لپاره جبان دي شوي ټپي لوري له واکسینونو ځانګړو چې لپاره خلکو هغو 

ثبت د ادعاوې تورونو د اړوند مړینې یا ټپ د امله له واکسیناسیون د  .وشوی 

 .ويلنډه اندازه په کلونو دوو د ش کېدای چې لري، محدودیت وخت د لپاره 
څخه سایټ وېب  VICP دلپاره ثبتولو ادعا یا کولو ترلسه معلوماتو اضاف د 

لهیا  www.hrsa.gov/vaccinecompensation وکړئلیدنه 

 .ونیسئاړیکه سه  1-800-338-2382 

 م؟شیولک زده ورنهګنڅ 7. 

 .وپوښتئکوونکی وړاندې پاملرنی روغتیايي خپل 
 .ونیسئاړیکه سه څانګې روغتیايي ایالتي یا ییز سیمهخپل 

ادارېدرملو او خوړو د لپاره معلوماتو اضاف او کولو دننه کڅوړو واکسین د 

 (FDA)  څخهپاڼې وېب

 www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines 
 .وکړئلیدنه 

 :ونیسئاړیکه سه  (CDC) مرکزونومخنیوی او کنتول د ناروغۍ د 
اړیکه سه  ) CDC-INFO-800-1 (4636-232-800-1 له-

یا ونیسئ 

 .څخه لیدنه وکړئ www.cdc.gov/vaccines پاڼېوېب  CDC د-

 وخت ن کولو ارزونھ، او د راتلونکي ماتو، د واکسیقیق وضعیت معلوپاملرن ه )نې( چمتو کونکو تھ د واکسین کولو د بيد ط
 رن ې ښھ والي ثبتونېپامل لپاره، معلومات بھ د میشیګان لومھالویش اجازه ورکو لپاره و ړاندیز شوی واکسین کولو

 ) Michigan Care Improvement Registry ) حق لري چې د دوی د طبي ص د دې غوښتن ه کولوواستول شي. اشخا تھ
 ن کولو معلومات ونھ لیږ ي پاملرنې چمتو کونکي ثبتونې تھ د واکسی.

DCH-0470PA AUTH: P. H. S., Act 42, Sect. 2126. 
Pashto translation of the Polio Vaccine VIS provided by Multilingual Services, CDC 
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