
Paschtu 

 واکسینونو سره mRNAد  –د کرونا ویروس ناروغي) پروړاندې د محافظتي واکسینونو لپاره د معلوماتو پاڼھ/رضایت لیک  2019(د  COVID-19د 
 6د  1پاڼھ 

 

 معلومات پاڼھ

 پروړاندې محافظتي واکسینونو لپاره COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)د 

 -واکسین سره  mRNAد  -
 (دا معلومات پاڼھ پھ دوامداره ډول تازه کیږي) 22دسمبر  2020نیټھ: د  

 

 _______________________________________________________د واکسین کیدونکي شخص نوم: 
 (مھرباني وکړئ پھ غټو تورو یې ولیکئ)

 د زیږون نیټھ: _______________________________

 

COVID-19 څھ شی دی؟ 

چې د ) SARS-CoV-2( 2سارس  –د کرونا ویرسونھ د لسیزو راھیسې پیژندل شوي دي. د کرونا نوی ویروس، کروناویروس 
COVID-19  کال وروستیو  2019/2020کال د کرونا ویروس ناروغي) رامینځتھ کونکی عامل دی، د  2019ناروغۍ (د

 راھیسې پھ ټولھ نړۍ کې د خپریدو پھ حال کې دی.

س سانتي ګریډ درجې نھ لوړه)، ساه لنډی او ھمدارنګھ د بوی او خوند ح 38ښکاره عالیمو کې وچ ټوخی، تبھ (د  COVID-19د 
لھ السھ ورکول شامل دي. د ناروغۍ عمومي احساس سره د سردرد او د بدن درد، د ستوني درد او د پزې بھیدل ھم مل کیدی شي. 
پھ ځینې مواردو کې ناروغان د معدې او کولمو درد، د بندونو پړسوب او د لنفاوي غدو پړسوب شکایت ھم کوي. ورپسې د عصبي 

ھ د اوږدمھالھ ناروغیو امکان شتون لري. کھ څھ ھم د ناروغۍ خفیف عالمې عام دي او ډیری سیسټم یا د زړه عروقي او ھمدارنګ
ناروغان پھ بشپړ ډول ښھ کیږي، مګر د سږو د پړسوب او سینھ بغل شدید ناروغي پھ صورت کې د سږو د کار پریښودو لھ املھ د 

 مړینې ویره شتون لري.

فت پھ پام کې نیول، ھره ورځ د ماسک اغوستل، د کرونا د خبرداري برنامې مقرراتو (د واټن ساتل، د نظا AHA + A + Lد 
ډاونلوډ، منظم تھویھ) پھ رعایت کولو سره د عفونیت نھ د مخنیوي سربیره، واکسین د دې ناروغۍ پروړاندې ترټولو غوره ممکن 

 محافظت لري.

 

 کوم ډول واکسین کارول کیږي؟ 

واکسین چې دلتھ یې یادونھ شوې ده د ژنتیک مھندسي سره تولید شوی او د نوي ) ®mRNA-COVID-19 )Comirnatyد 
 نور واکسینونھ د ازمیښت پھ حال کې دي، مګر تراوسھ پورې تایید شوی ندی. mRNAټیکنالوژۍ پربنسټ واکسین دی. د 

mRNA  د)RNA یو د "جوړښت طرزالعمل" دی  پیغام رسونکی یا د ریبونوکلئیک پیغام رسونکی) پھ بدن کې د ھر پروتین لپاره
واکسین د ویروس یوه  mRNAپروړاندې د  COVID-19سره یې تیروتنھ ونشي. د  -DNA -او باید د انسان د ژنتیکي معلوماتو 

واحد جز (د سپایک پھ نوم پروتین) لپاره د "جوړښت طرزالعمل" لري. دا سپایک پروتین پخپلھ بې ضرر دی. نو د ھمدې لپاره دا 
 فوني ندی.واکسین ع

د انسان ژنوم کې نھ ځای پھ ځای کیږي، بلکھ څو ورځې وروستھ پھ بدن کې تجزیھ کیږي. دې  mRNAپھ واکسین کې موجود 
 پسې وروستھ نور بیا د ویروس پروتین نھ تولیدیږي.

ای کې او ځینې (پھ عضالتي سلولونو کې د واکسین ځ د سپایک پروتینونھ چې د واکسین نھ وروستھ د بدن پھ واسطھ جوړیږي
د بدن د خوندیتوب سیسټم پھ واسطھ د بھرني پروتین پھ توګھ پیژندل کیږي چې پھ پایلھ کې یې  ځانګړي دفاعي سلولونو کې)

ځانګړي دفاعي سلولونھ فعالیږي: د ویروس پروړاندې انټي باډي او دفاعي سلولونھ جوړیږي. دا د خوندیتوب ساتونکی غبرګون 
 رامینځتھ کوي.
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اونیو پھ واټن سره دوه ځلھ تزریق شي. دا واکسین د مټ پورتنۍ  3واکسین پھ واسطھ د کافي محافظت لپاره، دا واکسین باید د د 
 عضلھ کې کیږي.

 

 واکسین څومره اغیزناک دي؟
لو سره، د ورځې وروستھ د واکسین پھ واسطھ کافي محافظت پیل کیږي. د اوسنۍ پوھې پھ پام کې نیو 7مې مرحلې نھ 2د واکسین 

نفر د ناروغۍ پروړاندې محافظت کیږي. اوسمھال دا چې دغھ محافظت بھ څومره موده  95واکسین شوي نفرو نھ شاوخوا  100
دوام کوي، مشخص ندي. لدې چې د واکسین کیدو نھ سمدستي وروستھ محافظت نھ پیل کیږي او د ټولو افرادو لپاره واکسینو تھ 

مقرراتو پھ رعایت کولو سره د خپل ځان او خپل چاپیریال  AHA + A + Lد واکسین سربیره، د السرسی نشتھ، نو الزمي ده چې 
 نھ ساتنھ وکړو.

 

 څوک پھ ځانګړي توګھ د واکسین نھ ګټھ اخلي؟

کلنۍ عمر څخھ افرادو لپاره مجاز دي او پھ مینځمھال کې ھمدا ھدف لرو چې وکولی شو  16واکسین د  COVID-19-mRNAد 
پروړاندې واکسین برابر کړو. سره لدې، دا چې د پیل نھ د ټولو  COVID-19کلونو نھ ډیر عمر لرونکي افرادو لپاره د  16د 

لھ املھ د خورا  COVID-19کسین کول باید لومړیتوب ولري چې د خلکو لپاره کافي مقدار واکسین شتون نلري، د ھغھ افرادو وا
ډیر یا وژونکي ناروغۍ خطر سره مخ یې (یا پھ ځانګړې توګھ د پاخھ او ډیر عمر خلک)، یا ھغھ خلک چې د خپلې دندې لھ املھ 

SARS-CoV-2  باندې اختھ کیدو ځانګړي خطر سره مخ یې یا د خپلې دندې لھ املھ دCOVID-19  سره مخ افرادو سره ګواښ
(د رابرټ کخ انسټیټیوټ کې د واکسینو دایمي کمیسون) ارزونھ ده چې د وضعیت راپور پھ پام کې  STIKOپھ اړیکھ کې یې. دا د 

 سره پھ ګډه چمتو شوې ده. Leopoldinaنیولو سره د آلمان د اخالقو شورا او 

 
 څوک باید واکسین نشي؟

ان او ځوانان چې اوسمھال د ھغوی لپاره واکسین مجاز ندي، باید واکسین نشي. لدې چې کلونو نھ کم عمر لرونکي ماشوم 16د 
 –یوازې د خطر الھم پدې تړاو کافي تجربھ شتون نلري، د حمل یا بالربتوب او ماشوم تھ د تي ورکولو پرمھال اوس دا واکسین 

 .ګټې د کچې فردي ارزونې سره توصیھ کیږي

ي ګریډ نھ لوړې تبې سره کومھ حاد ناروغي ولري، باید یوازې د ښھ کیدو نھ وروستھ واکسین درجھ سانت 38.5ھر څوک چې د  
نھ ټیټ درجھ سانتي ګریډ) د واکسین ځنډولو لپاره دلیل ندی. کھ د واکسین  38.5شي. سره لدې، ساړه یا یوڅھ لوړ حرارت درجھ (د 

ي لرئ، مھرباني وکړئ د واکسین نھ مخکې واکسین کونکي ډاکټر د اجزاو پھ نسبت لوړ حساسیت لرئ، باید واکسین نشئ: کھ الرژ
 تھ خبر ورکړئ.

ھغھ افراد چې مخکې پھ نوي کرونا ویروس اختھ کیدل یې تایید شوي، پھ پیل کې اړ ندي واکسین شي، مګر دا د واکسین سره د 
 مخالفت پھ معني نده.
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 د واکسین نھ مخکې او وروستھ باید څھ کار وکړئ؟

چیرې د مخکیني واکسین یا بل تزریق نھ وروستھ شدید بې ھوش شئ یا سمدالسي الرژي ولرئ، مھرباني وکړئ د واکسین کولو نھ کھ 
 مخکې واکسین کونکي ډاکټر تھ خبر ورکړئ. وروستھ بیا ھغھ کولی شي د واکسین نھ وروستھ تاسې ښھ د پام الندې ونیسي.

 ځې واټن ولري.ور 14د نورو واکسینونو نھ باید لږترلږه 

 د واکسین نھ وروستھ، اړتیا نشتھ چې د خپل ځان کومھ ځانګړې پاملرنھ وکړئ.

د واکسین نھ وروستھ د درد یا تبې پیدا کیدو پھ صورت کې ("د واکسین کولو نھ وروستھ د واکسین کوم ممکن غبرګونونھ پیښیدی شي؟" 
وګھ پراستامول) وخورئ. د کورنۍ ډاکټر مو کولی شي پدې لړ کې تاسې تھ وګورئ)، د درد ارامونکي/د تبې کمونکي درمل (د مثال پھ ت

 مشوره درکړي.
 

 د واکسین کولو نھ وروستھ د واکسین کوم ممکن غبرګونونھ پیښیدی شي؟

واکسین سره د واکسین کیدو نھ وروستھ، کیدی شي موضعي او عمومي غبرګونونھ د واکسین سره د ) ®mRNA )Comirnatyد 
 1ورځو پھ لړ کې راښکاره کیږي او پھ ندرت سره  2څرګندیدل یې. دا غبرګونونھ عمومآ د واکسین کولو نھ وروستھ  بدن د شخړې

 ورځو پورې دوام کوي. 2نھ تر 

نھ  %80د څارنې دوه میاشتو کې ډیر راپور ورکړل شوي غبرګونونو کې تر اوسھ دا موارد شامل و: د تزریق ځای کې درد (د  
نھ ډیر)، تبھ او د تزریق ځای کې  %20نھ ډیر)، د مفصلونو درد (د  %30نھ ډیر)، سردرد او لړزیدل (د  %60ډیر)، ستړیا (د 

پورې) تھ زړه بدی پیدا کیږي او د تزریق ځای سور کیږي. ځینې وختونھ (د  %10تر  %1نھ ډیر). نږدې (د  %10پړسوب (د 
 یا پښھ کې درد، د تزریق ځای کې ناراحتي او خارښ شتون لري. پورې) د لنفاوي غدې پړسوب، بې خوبي، پھ مټ %1تر   0.1%

ډیری غبرګونونھ د ځوان افرادو پھ پرتلھ پوخ او ډیر عمر لرونکي افرادو کې یوڅھ کم دي. د واکسین غبرګونونھ عمومآ خفیف یا 
 متوسط دي او د دوھم ځل واکسین کیدو نھ وروستھ غبرګونونھ یوڅھ ډیر پیښیږي.

 عوارض امکان لري؟آیا د واکسین 

د واکسین عوارض د واکسین پایلې دي چې د واکسین د طبیعي حد غبرګون نھ ورھاخوا یې او د واکسین شوي فرد روغتیا باندې د 
 پام وړ اغیزه لري.

  

د  ،واکسین د ورکولو وروستھ) ®mRNA )Comirnatyد تایید نھ مخکې پراخھ کلینیکي ازمیښتونو کې، دلتھ ورکړل شوی د 
ترمینځ) مشاھده شوي دي. دا چې آیا د دې المل واکسین پورې تړاو لري کھ نھ د ارزونې  %0.01او  %0.1موارد (د  4حاد فلج 

الندې دي. نور ھیڅ جدي عوارض پھ کلینیکي مطالعاتو کې ندي لیدل شوي. د واکسین د پیل راھیسې، د خورا ډیر حساسیت 
دا لږ موارد د واکسین نھ وروستھ پیښ شوي او روغتیایی درملنې تھ یې اړتیا وه. پھ غبرګونونھ پھ ندرت سره راپور شوي دي. 

 اصل کې، د ټولو واکسینونو پھ څیر، نشو کولی داسې وګڼو چې نور عوارض شتون نلري.

نو نھ کھ چیرې د واکسین کیدو نھ وروستھ داسې عالمې څرګندې شي چې د لنډمھالھ ځایی او پورتھ ذکر شوي عمومي غبرګونو 
ورھاخوا یې، نو د کورنۍ ډاکټر بھ د مشورې لپاره ھرو مرو ستاسې لپاره موجود یې. د شدید اختالالتو د ښکاره کیدو پھ صورت 

 کې، سمدالسھ د درملنې لټھ وکړئ.
 

 https://nebenwirkungen.bund.de ھمدارنګھ کلی شئ د خپلو جانبي عوارضو راپور ورکړئ: 
 
 
 
 
 
  

https://nebenwirkungen.bund.de/
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 د دې معلوماتو پاڼې نھ عالوه، ستاسې واکسین کونکی ډاکټر تاسې تھ یو معلوماتي بحث ھم وړاندې کوي.

 
 

 توضی:
 
 
 
 

د واکسین کیدونکي شخص السلیک (یا د قانوني استازي   د واکسین کونکي ډاکټر السلیک
 السلیک)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

اپلیکیشن پھ کارولو سره د نوي کرونا ویروس  SafeVac 2.0موسسھ اوسمھال د ګرځنده ځیرک تلیفون  Paul Ehrlich (PEI)د 
)SARS-CoV-2 پروړاندې د محافظت لپاره د واکسینونو د تحمل یا زغملو پھ اړه یوه ټولپوښتنھ ترسره کوي. ټولپوښتنھ (

 داوطلبانھ ده.

 

 

 

واکسینونو پھ اړه نور معلومات پھ  COVID-19پھ اړه او د  COVID-19د 
impfen/-zum-https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen ویب سایټ کې موندلی شئ 

tps://www.bzga.de/ht 

impfen-19-www.rki.de/covid 

inhalt.html-https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus 

 )22دسمبر  2020نسخھ (نیټھ د  002چاپ  1

 د مسؤلیت نھ ډډه کول

موسسې پھ ) د رابرټ کخ موسسې لپاره د آلمان د شنھ صلیب (ثبت شوي انجمن) دوستانھ اجازې سره د رابرټ کخ 06/2018د معلوماتو پاڼې اصلي نسخھ (
پورې اړوند  مرستھ ژباړل شوې ده. آلماني متن معتبر دی؛ پھ اصلي آلماني ژبې نسخھ کې د سمون یا بدلون پھ صورت کې د ژباړې تیروتنو یا اوسنۍ ژباړې

 ھیڅ ډول مسؤلیت پھ غاړه نھ اخیستل کیږي.

  

https://www.zusammengegencorona.de/informieren/informationen-zum-impfen/
https://www.bzga.de/
http://www.rki.de/covid-19-impfen
https://www.pei.de/DE/newsroom/dossier/coronavirus/coronavirus-inhalt.html
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 خینھناروغ مپروړاندې د واکسینونو پھ تړاو د  COVID-19د  -واکسین سره  mRNAد 

 

 

 . آیا اوسمھال د تبې سره اد ناروغي لرئ؟1

 نھ 0 ھو 0

 

 . آیا تاسې د مزمن ناروغیو یا د خوندیتوب نقص نھ کړیږئ (د مثال پھ توګھ د کیمیاوي درملنې یا نورو درملو لھ الرې)؟2

 نھ 0 ھو 0

 د مثبت ځواب پھ صورت کې، کوم ډول____________________________________________

 

 . آیا تاسې د وینې بھیدو اختالل لرئ یا د وینې نروبونکي درمل خورئ؟3

 نھ 0 ھو 0

 

 . آیا تاسې* پیژندل شوې الرژي لرئ؟4

 نھ 0 ھو 0

 د مثبت ځواب پھ صورت کې، کوم ډول____________________________________________

 

 ھوشئ، یا نورو غیر معمول غبرګونونو عالمې درلودلې؟. آیا* د مخکیني واکسین نھ مخکې مو د الرژي، لوړې تبې، بې 5

 نھ 0 ھو 0

 د مثبت ځواب پھ صورت کې، کوم ډول____________________________________________

 

 . پھ ښځو کې د بالربتوب عمرونو کې: آیا اوسمھال بالربھ یې یا ماشوم تھ تی ورکوې؟6

 نھ 0 ھو 0

 

 ین شوې یې؟ورځو کې واکس 14آیا پھ تیرو  .7

 نھ 0 ھو 0

 

 

 کھ الزمي وي د قانوني استازي لخوا ځواب ورکول کیږي *

  



Paschtu 

 واکسینونو سره mRNAد  –د کرونا ویروس ناروغي) پروړاندې د محافظتي واکسینونو لپاره د معلوماتو پاڼھ/رضایت لیک  2019(د  COVID-19د 
 6د  6پاڼھ 

 

 پروړاندې د واکسینونو پھ تړاو COVID-19د  –واکسین سره  mRNAد  رضایت لیک

 

 د واکسین کیدونکي شخص نوم (تخلص، نوم):
 

_________________________________________________________________________________ 
 

 د زیږون نیټھ: _____________________________

 

 _________________________________________________________________________ پتھ:

 

 

 کان مې درلود چې د خپل واکسین کونکي ډاکټر سره تفصیلي خبرې وکړم.ما د معلوماتو پاڼې مینځپانګھ کتلې ده او د دې ام

 

 نورې پوښتنې نلرم.

 پروړاندې سپارښتنھ شوي واکسین پھ تړاو رضایت لرم. COVID-19واکسین سره د  mRNAزه د 

 زه د واکسین کیدو نھ ډډه کوم.

 زه پھ صراحت د روغتیایی پوھاوي مشورې نھ ډډه کوم. 

 

 توضی:

 

 

 ټھ: __________________________________________________ځای، نی

 

 

 

 

 

 د ډاکټر السلیک  د واکسین کیدونکي شخص السلیک
  یا ھم قانوني استازی

  (سرپرست، قانوني سرپرست یا پاملرنھ کونکی)
 


	معلومات پاڼه
	د COVID-19 (Corona Virus Disease 2019) پروړاندې محافظتي واکسینونو لپاره
	COVID-19 څه شی دی؟
	کوم ډول واکسین کارول کیږي؟
	څوک په ځانګړي توګه د واکسین نه ګټه اخلي؟
	څوک باید واکسین نشي؟
	د واکسین نه مخکې او وروسته باید څه کار وکړئ؟
	د واکسین کولو نه وروسته د واکسین کوم ممکن غبرګونونه پیښیدی شي؟
	د mRNA (Comirnaty®) واکسین سره د واکسین کیدو نه وروسته، کیدی شي موضعي او عمومي غبرګونونه د واکسین سره د بدن د شخړې څرګندیدل یې. دا غبرګونونه عمومآ د واکسین کولو نه وروسته 2 ورځو په لړ کې راښکاره کیږي او په ندرت سره 1 نه تر 2 ورځو پورې دوام کوي.
	د څارنې دوه میاشتو کې ډیر راپور ورکړل شوي غبرګونونو کې تر اوسه دا موارد شامل و: د تزریق ځای کې درد (د 80% نه ډیر)، ستړیا (د 60% نه ډیر)، سردرد او لړزیدل (د 30% نه ډیر)، د مفصلونو درد (د 20% نه ډیر)، تبه او د تزریق ځای کې پړسوب (د 10% نه ډیر). نږدې (د...
	ډیری غبرګونونه د ځوان افرادو په پرتله پوخ او ډیر عمر لرونکي افرادو کې یوڅه کم دي. د واکسین غبرګونونه عمومآ خفیف یا متوسط دي او د دوهم ځل واکسین کیدو نه وروسته غبرګونونه یوڅه ډیر پیښیږي.
	آیا د واکسین عوارض امکان لري؟

