
 ویکسین مفروضے   19  -کووڈ 
 

 ہوسکتا ہے  19  -آپ کو ویکسین سے کووڈ  وہم: 
نہی ہوسکتا کیونکہ اس میں زنده وائرس نہی ہوتا اور اس لئے بیماری کا باعث نہی بن   19 - آپ کو ویکسین سے کووڈ   سچائی:

سے ملتا جلتا وائرس بناتے ہیں   19 - ویکسین میں ایک جینیاتی کوڈ ہے جسے ہمارے خلیے استعمال کر کے ایک کووڈ   سکتا۔
ا ہے اور دیگر اینڻی وائرس کے مدافعتی ردعمل  جس کی وجہ سے ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اینڻی باڈیز بنانا شروع کردیت 

کا شکار ہوجائیں اور آپ کو یہ احساس   19  - ویکسین لگوانے کے بعد بھی یہ ممکن ہے کہ آپ کووڈ  دینا شروع کردیتا ہے۔
 بالکل نہ ہو کہ آپ میں عالمات موجود ہیں۔

 
  تبدیل کردیتی ہے DNAویکسین ہمارا  وہم: 

ویکسین ہمارے مدافعتی نظام کو چوکنا کرتی ہے کہ ہمارے   بدیل نہی کرتی اور نہ کرسکتی ہے۔ت  DNAویکسین ہمارا  سچائی:
ویکسین میں وائرس کا ایک چھوڻا سا ڻکڑا ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے    19  - کووڈ  جسم میں کچھ ہے جو کہ نہی ہونا چاہئے۔

ہمارا مدافعتی نظام اس ردعمل کو یاد رکھتا ہے اور   ے۔مدافعتی نظام کو اشاره کرتا ہے کہ وه اس کے خالف ردعمل کو تیار کر
 کا حملہ ہوتا ہے تو وه لڑنے کے لئے تیار ہوگا۔ 19  - اگر مستقبل میں کووڈ 

 
 ویکسین محفوظ نہی ہے، یہ بہت جلدی میں بنائی گئی ہے  وہم: 

  NHS ویکسین کی اچھی طرح سے جانچ کی گئی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جاسکے کہ یہ محفوظ ہو۔  19 - کووڈ   سچائی:
کے معیارات برائے   MHRAکبھی بھی کسی ویکسین کو عوام کو لگانا نہی شروع کرے گا جب تک کہ ایسا کرنا محفوظ نہ ہو۔

حفاظت اور کارگری میں ویکسین کی تیاری اور ڻیسڻنگ کی رفتار کی وجہ سے کوئی تبدیلی نہی ہوئی ہے، بلکہ کلینیکل ڻرائل  
تجزیہ کرنے کی بجائے تمام ڈیڻا کا ڻرائل کے پورے دورانئے میں ساتھ ہی میں    کے نتائج کا انتظار کرنے اور پھر نتائج کا

 تجزیہ کیا گیا جس کی وجہ سے جلد منظوری کے عمل میں مدد ہوئی۔ 
 

 برادریوں کے لئے محفوظ نہی ہے۔  BAMEیہ ویکسین  وہم: 
  Pfizerاس بات کا کوئی ثبوت نہی ہے کہ یہ ویکسین مختلف نسلی گروہوں میں مختلف طریقے سے کام کرے گی۔  سچائی:

 %ایشیائی تھے۔3.4% ہسپانوی/الطینی اور  26.1% کالے/افریقن، 9.6ویکسین کے ڻرائلز میں شامل ہونے والوں میں 
Oxford/AstraZeneca  کا مقصد  ویڈیونئی  % ایشیائی لوگ شامل تھے۔3.5% کالے اور 10.1ویکسین کے ڻرائلز میں

 ہے جو کووڈ ویکسین لگوانے سے جھجک رہی ہیں۔ان اقلیتی نسلی برادریوں تک پہنچنا 
 

 کسی اور کو منتقل نہی ہوسکتا  COVID-19اگر آپ نے ویکسین لگوالی ہے تو آپ سے  وہم: 
یہ بات ابھی تک معلوم نہی ہے کہ آیا یہ ویکسین آپ کو وائرس کا شکار ہونے اور اس کو آگے منتقل کرنے سے روک   سچائی:

سکتی ہے یا نہی، امید یہی ہے کہ اس کا خطره کم ہوجائے گا، لیکن اہم بات یہ ہے کہ ابھی بھی رہنما اصولوں پر عمل کرنا  
 ہے۔

 
  تو آپ کو ویکسین کی ضرورت نہی ہے   ہوچکا ہے COVID-19اگر آپ کو پہلے  وہم:

دوباره انفیکشن ہوجانا ممکن ہے، اور یہ بات ابھی معلوم نہی ہے کہ اگر ویکسین لگوالی ہے تو لوگ کتنے عرصے   سچائی:
کے ساتھ منسلک صحت کے شدید خطرات کی   COVID-19 کا شکار ہونے سے محفوظ ره سکتے ہیں۔ COVID-19تک 

  ے ایک دفعہ شکار ہوچکے ہیں ان کو بھی یہ ویکسین لگوانے کا کہا جارہا ہے۔وجہ سے جو لوگ اس کا پہل
 
 
 
 

 ویکسین آپ کی مستقبل کی زرخیزی کو کم کرتی ہے  وہم: 
  رہنمائی بتاتی ہےکی  عوامی صحت انگلینڈ اس بات کا کوئی ثبوت نہی ہے کہ ویکسین زرخیزی کو متاثر کرتی ہے۔ سچائی:

  ویکسین لگوانے کے بعد حمل سے پرہیز کرنے کی کوئی تجویز موجود نہی ہے۔ COVID-19کہ 
 

 حاملہ خاتون کو ویکسین نہی لگوانی چاہئے  وہم: 
ویکسین کو حمل کے دورانیئے میں ڻیسٹ نہی کیا گیا ہے، اس لئے جب تک مزید معلومات مہیا نہی ہوجاتیں، وه تمام   سچائی:

نے تسلیم کیا ہے کہ   )JCVIویکسینیشن اور امیونائزیشن کی مشترکہ کمیڻی ( جو حاملہ ہیں ان کو ویکسین نہی لگوانی چاہئے۔

https://www.gov.uk/government/organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/944544/COVID-19_mRNA_Vaccine_BNT162b2__UKPAR___PFIZER_BIONTECH__15Dec2020.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/949772/UKPAR_COVID_19_Vaccine_AstraZeneca_05.01.2021.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=wg00_7vSQis&feature=youtu.be
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/priority-groups-for-coronavirus-covid-19-vaccination-advice-from-the-jcvi-30-december-2020/joint-committee-on-vaccination-and-immunisation-advice-on-priority-groups-for-covid-19-vaccination-30-december-2020


ور پر کچھ حاملہ خواتین کے لئے خاص طور پر اہم ہیں جن میں انفیکشن ہونے کا بہت ویکسینیشن کے امکانی فوائد خاص ط
کی وجہ سے شدید پیچیدگیاں الحق ہونے کا   19-زیاده خطره ہوتا ہے یا جن کے طبی مسائل ہیں جن کی وجہ سے انہیں کووڈ

پبلک  ے کوئی خدشات ظاہر نہی کئے۔ویکسین کے غیر کلینیکل مطالعات ن  19کوویڈ   Zeneca-Astraخطره زیاده ہوتا ہے۔
کی رہنمائی کی سفارش ہے کہ اگر آپ پہلی خوراک لینے کے بعد حاملہ ہوجاتے ہیں تو آپ حمل ختم ہونے تک   ہیلتھ انگلینڈ

  )۔جب تک کہ آپ کو زیاده خطره نہ ہودوسری خوراک میں تاخیر کریں ( 
 

 اگر آپ بچے کو اپنا دودھ پالرہی ہیں تو ویکسین لگوانا آپ کے لئے محفوظ نہی ہے  وہم: 
ویکسین کی حفاظت سے متعلق کوئی   COVID-19دودھ پالنے والیوں میں یا دودھ پینے والے نوزائیده بچوں میں  سچائی:

ویکسینیں ماں کا دودھ پینے والے نوزائیده بچوں کے لئے    COVID-19اس کے باوجود،  اعداد و شمار موجود نہیں ہیں۔
نے سفارش کی ہے کہ    پبلک ہیلتھ انگلینڈ خوبی سب جانتے ہیں۔خطره نہیں سمجھی جاتیں، اور ماں کا دودھ پالنے کے فوائد ب 

 ماں کو دودھ پالنے کے دوران یہ ویکسین لگوائی جاسکتی ہے۔
 

 ویکسین میں سور کے گوشت کی مصنوعات ہوتی ہیں  وہم: 
نے تصدیق کی ہے کہ اس ویکسین  Pfizer / BioNTechاور  AstraZenecaویکسین تیار کرنے والے ادارے  سچائی:

  کا استعمال نہیں کیا گیا۔  میں جانوروں کے اجزاء شامل نہیں ہیں اور جانوروں سے حاصل کرده خلیوں
 

 ویکسین میں اسقاط شده جنین کے کچھ حصے ہوتے ہیں  وہم: 
 کی رہنمائی سے تصدیق ہوتی ہے کہ حتمی ویکسین میں کوئی جنین مواد موجود نہیں ہے۔ تھ انگلینڈپبلک ہیل سچائی:

AstraZeneca  نے تصدیق کی ہے کہ اس کی ویکسینMRC-5   سیل الئنوں کا استعمال کرتے ہوئے نہیں تیار کی گئی تھی
خلیوں کو ویکسین کے   یہ استعمال کرتا ہے۔کے عشرے میں اسقاط حمل کے جنین سے لیا ہوا ایک مختلف خل 1970لیکن وه 

 لئے وائرس کو پھیالنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ خلیے اسے حتمی ویکسین میں نہیں التے ہیں۔ 
 

 نمبر کی ضرورت ہے  NHSویکسین لگانے کے لئے آپ کو  وہم: 
 ویب سائٹ پر ویکسین کے لئے اندراج کرسکتے ہیں۔  NHSاگر آپ اپنا نمبر نہیں جانتے تو پھر بھی آپ  سچائی:

 
 ویکسین میں مائکروچپ ہے  وہم: 

سے ہے   کاغذمیں خیال ہے کہ اس کا تعلق کسی ایسے اس افسانے کے بارے  ویکسین میں کوئی مائکروچپ نہیں ہے۔ سچائی:
ویکسین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جس میں انہوں نے  COVID-19کے محققین کے ذریعہ شائع ہوا اور جس کا  MITجو 

معلومات کو رنگوں کے ایک   لئے ایک نیا افسانوی طریقہ تیار کیا ہے۔ مریض کی ویکسینیشن کی تاریخ کو ریکارڈ کرنے کے
رنگ،  انداز میں محفوظ کیا جاتا ہے، جوننگی آنکھ کے لئے پوشیده ہے، جوجلد کے نیچے ویکسین کے ساتھ ہی دیا جاتا ہے۔

ے ره سکتا ہے، جہاں یہ تقریباً  جو کوانڻم ڈاڻس کہالنے والی نینوکریسڻلز پر مشتمل ہے، کم از کم پانچ سال تک جلد کے نیچ
یہ مائکروچپ نہیں  انفراریڈ روشنی کا اخراج کرتا ہے جس کا پتہ خاص طور پر لیس اسمارٹ فون کے ذریعہ لگایا جاسکتا ہے۔

ہے، صرف ایک معلومات جو یہ رنگ پیدا کرے گا وه یہ ہے کہ آپ کو ویکسین لگائی ہے یا نہیں اور یہ ناول طریقہ  
COVID-19 ین میں استعمال نہیں ہورہا ہے۔ ویکس 

 
 ہفتوں کے انتظار سے یہ کام نہیں کرتی ہے  12ویکسین کی دونوں خوراکوں کے درمیان  وہم: 

تاکہ  برطانیہ کے چیف میڈیکل آفیسرز نے پہلی اور دوسری خوراکوں کے درمیان طویل مدت میعاد پر اتفاق کیا ہے سچائی:
زیاده سے زیاده لوگ اپنی پہلی خوراک جلدی سے حاصل کرسکیں، اور چوں کہ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ ایک خوراک اب  

اس فیصلے سے کم سے کم وقت میں زیاده سے زیاده لوگوں کو زیاده سے زیاده فائده   راہم کرتی ہے۔بھی اعلی سطح پر تحفظ ف
 مل سکے گا اور جان بچانے میں مدد ملے گی۔ 

 
اگر میں بڑے پیمانے پر لگانے والے ویکسینیشن سینڻر تک جانے سے قاصر ہوں تو میں ویکسین لگانے کا موقع   وہم: 

 گنوادوں گا 
کی ترغیب دی جاتی ہے، اگر آپ کسی بڑے پیمانے پرویکسین لگانے والے   ویکسین لگوانےہر ایک کو جلد از جلد  سچائی:

ویکسی نیشن سینڻر میں نہیں جا سکتے یا نہیں جانا چاہتے ہیں تو آپ  انتظار کرکے اوراپنے جی پی سے اپنی ویکسینیشن  
 کروانے کا انتخاب کرسکتے ہیں۔ 

 
 
 

https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.rcog.org.uk/globalassets/documents/guidelines/2021-01-12-covid-19-vaccine-info-sheet.pdf
https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccination-women-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccination-a-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-covid-19-vaccine-astrazeneca/information-for-uk-recipients-on-covid-19-vaccine-astrazeneca
https://www.gov.uk/government/publications/regulatory-approval-of-pfizer-biontech-vaccine-for-covid-19/information-for-healthcare-professionals-on-pfizerbiontech-covid-19-vaccine#%D8%A7%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%DB%92%20%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8%DB%8C
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-human-and-animal-products-in-vaccines/guide-to-the-use-of-human-and-animal-products-in-vaccines
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-human-and-animal-products-in-vaccines/guide-to-the-use-of-human-and-animal-products-in-vaccines
https://www.gov.uk/government/publications/use-of-human-and-animal-products-in-vaccines/guide-to-the-use-of-human-and-animal-products-in-vaccines
https://www.nhs.uk/conditions/coronavirus-covid-19/coronavirus-vaccination/book-coronavirus-vaccination/
https://stm.sciencemag.org/content/11/523/eaay7162
https://www.gov.uk/government/news/statement-from-the-uk-chief-medical-officers-on-the-prioritisation-of-first-doses-of-covid-19-vaccines
https://www.somersetccg.nhs.uk/health/local-services/health-services-during-coronavirus/covid-19-vaccinations-in-somerset/

