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COVID-19 ) بائئ و�لنٹ بوس�ٹ � حوا� � ا��� پوچھ� گ�ئ سواالتFAQs( 

 
بائئ و�لنٹ بوس�ٹ � بار� منی سواالت � تازە ت��ن جوابات   COVID-19�ن اپ ڈ�ٹ شدە  ) IDPH) محکمہ برا�ئ عوا� صحت (Illinoisالینوا�ئ (

۔ یہ معلومات   )FAQا��� پوچھ� گ�ئ سواالت ( فراہم کر�ن � ل�ی  )، اور  CDC، مرا�ز برا�ئ ضبط و ا�سداد امراض ( IDPH� ا�ک دستاو�ز ت�ار � ��
۔   ن � ر�نمائئ � حاصل � گئئ ہنی ا�ت دار ا�جنس�ی  �ش

 
؟  بائئ و�لنٹ بوس�ٹ   لگوا�ن � ل�ی کون اہل ��

ز  �ز (  5بائئ و�لنٹ بوس�ٹ   Pfizer   �2�ا  Modernaسال � بچوں اور اس � زائد عمر � افراد � ل�ی دست�اب ہنی جو اپئن بن�ادی س�ی
 ، ۔   J&J   �1خورا�نی  خورا�) حاصل کر چ� ہنی

 
ن استعمال کر�ن � اجازت دی۔   COVID-19سال تک � کم عمر بچوں � ل�ی اپ ڈ�ٹ شدە   5�ن  FDAکو،   2022ا�ت��ر  12  و�کسی�ن

• Pfizer-BioNTech  ن  سال � عمر � بچوں � ل�ی دست�اب ��  11�   5و�کسنی
• Moderna  ن ۔   17�  6و�کسنی  سال � عمر � بچوں اور نوجوان افراد � ل�ی دست�اب ��
، اہل�ت � حوا� � م�� • ن � ساتھ اپ ڻو ڈ�ٹ ر�نی   CDCد معلومات � ل�ی  � و�ب سائٹ مالحظہ ک��ں۔  و�کسی�ن

 
؟بائئ و�لنٹ بوس�ٹ ک�ا ک  ام کرئت ��

ز کو "بائئ و�لنٹ" اس ل�ی کہا جاتا �� کیونکہ یہ اصل وائرس جو   اور  کا سبب بنتا ��   COVID-19اپ ڈ�ٹ شدە (بائئ و�لنٹ) بوس�ٹ
 ۔  BA.5اور  BA.4، �شمول سب و���نٹس � � تحفظ فراہم کرئت ہنی دونوں اوم�کرون و���نٹ 

 
 سکتا/سکیت ہوں؟منی اپ ڈ�ٹ شدە بوس�ٹ کب حاصل کر 

) اور اس فرد �ن گزشتہ  �ز �ا بوس�ٹ   COVID-19مہینوں منی   2جو کوئئ ب� اہل �� (درج باال کو د�کھنی ن � کوئئ بن�ادی س�ی و�کسنی
۔  ، تو انہنی اپئن بوس�ٹ حاصل کرئن چاہی�ئ تو یہ تج��ز دی  ،ڻ�سٹ مثبت آ�ا تھا COVID-19ا�ر آپ کا گزشتہ خورا� حاصل نہنی � ��

ن لگوا�ن � ل�ی اپ�ن جا  مہی�ن تک کا انتظار ب� ک��ں۔ 3انف�کشن ہو�ن � بعد کم � کم  COVID-19ئت �� کہ آپ و�کسنی
 

ن حاصل کر سکتا/سکیت ہوں؟ COVID-19ک�ا منی بوس�ٹ خورا� � ل�ی ک� ب� قسم �   و�کسنی
ن منی � ک� کو ب�  COVID-19بائئ و�لنٹ  �ن ب�ان ک�ا کہ آپ اپئن بوس�ٹ خورا� حاصل کر�ن � ل�ی دست�اب   CDC�� ہاں۔  و�کسی�ن

۔   "مکس اینڈ میچ" کر سک�ت ہنی
 

؟ ورت ��  بائئ و�لنٹ بوس�ٹ � کتین خورا�نی حاصل کر�ن � �ن
۔� جانب � �ف   CDCاس وقت     ا�ک بوس�ٹ خورا� لگوا�ن � تج��ز دی گئئ ��

 
ا مدافعیت نظام کمزور �� تو ک�ا ہو گا؟   ا�ر م�ی

، تو یہ اور ب� ز�ادە اہم �� کہ آپ  ۔  COVID-19ا�ر آپ کا مدافعئت نظام کمزور �� ز � ساتھ اپ ڻو ڈ�ٹ ر�نی � و�ب    CDCبوس�ٹ
ن طور پر کمزور قوت    CDC COVID-19اد � ل�ی ان افر سائٹ مالحظہ ک��ں: م��د معلومات � ل�ی   ن جو کہ معتدل �ا سنگنی و�کسی�ن

 ۔ مدافعت کا شکار ہنی 
 

  منی یہ بائئ و�لنٹ بوس�ٹ کہاں � حاصل کر سکتا/سکیت ہوں؟ 
�ن ط��قہ یہ �� کہ آپ   ن � فراہم کنندە کو تالش کر�ن کا بہ�ت پر جائنی اور بائئ و�لنٹ بوس�ٹ   www.vaccines.govاپ�ن ق��ب � و�کسنی

 � دست�ائ� � حوا� � تالش ک��ں۔ 
 

 بائئ و�لنٹ بوس�ٹ اور فلو شاٹ حاصل کر سکتا/سکیت ہوں؟ COVID-19ک�ا منی ا�ک � وقت منی 
!  - �� ہاں    اور ا�سا کر�ن � ترغ�ب دی جائت ��

 
 
 

COVID-19 ،  ، �شمول ڻ�سٹ کر�ن اور عالج � متعلق ر�نمائئ � بار� منی تازە ت��ن معلومات � ل�ی
 IDPH    19( 2019کورونا وائرس � عار�ن-COVID(  و�ب سائٹ مالحظہ ک��ں۔ � 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/stay-up-to-date.html?s_cid=11737:cdc%20booster%20guidelines:sem.ga:p:RG:GM:gen:PTN:FY22
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/recommendations/immuno.html
http://www.vaccines.gov/
https://dph.illinois.gov/covid19.html
http://dph.illinois.gov/

