
کیا بچوں کو اس وقت واقعی COVID-19  کی ویکسین کی ضرورت ہے؟
جی ہاں۔ COVID-19 کے انفیکشن کا خطره ابھی بھی بہت زیاده ہے۔بچے جتنا جلد ویکسین لگوائیں گے،اتنا زیاده محفوظ ہوں گے۔

میرا5  سے11  برس کا بچہ COVID کی کون سی ویکسین لگوائے گا؟
کینیڈا میں موجود 5  سے 11  برس کے بچوں کو کم خوراکوں میں Pfizer-BioNtech  ویکسین (10 مائکروگرام، ٹینز اور بالغ افراد کی 

خوراک کا ایک تہائی)دی جاتی ہے۔کم خوراکیں بچوں میں زیاده بہتر انداز میں کام کرتی ہیں ، کیوں کہ ان کا مدافعتی نظام مضبوط ہوتا ہے 
اور بالغ افراد کے مقابلے میں زیاده بہتر انداز میں رِد عمل دیتا ہے۔ ان کو دوخوراکوں کی ضرورت ہوگی۔

کیا COVID-19  کی ویکسین بچوں کے لیے محفوظ ہے؟
ہیلتھ کینیڈا، کئی سائنس دانوں اور محققین نے دستیاب طبی شواہد کا جائزه لیا ہے اور انہیں ویکسین کے تحفظ کے حوالے سے کسی قسم کے 
بڑے خدشات نظر نہیں آتے۔COVID-19  کی ویکسین سے بھی اسی طرح کے ہلکے ضمنی اثرات پیدا ہوتے ہیں جس طرح دیگر ویکسینز 

کے باعث پیدا ہوتے ہیں، 
مثالً انجکشن والی جگہ پر درد،تھکاوٹ، جسم میں درد، سر درد، بخار یا سردی لگنا۔چند دنوں کے بعد یہ ضمنی اثرات ٹھیک ہوجاتے ہیں۔

انتہائی شاذمعامالت میںCOVID-19  کی ویکسین لگوانےکے بعد بعض ٹینز اور نوعمر نوجوانوں میں دل کے پٹھوں کی سوزش (ورِم 
عضالِت قلب)یا دل کی بیرونی سطح پر موجود استرکاری (ورِم غالِف قلب)کی شکایات سامنے آئی ہیں؛ان میں سے اکثر چند دنوں میں ہی 

ٹھیک ہو گئے تھے۔5 سے 11  برس کی عمر کے درمیان COVID-19  کی ویکسین کروانے والے بچوں میں کئے گئے مطالعات سے دل 
کی سوزش کا کوئی بھی معاملہ سامنے نہیں آیا ہے۔COVID-19  کے باعث بیمار پڑنے سے دل کی سوزش کاامکان زیاده ہوتاہے۔

میرے بچے کو COVID-19  کی ویکسین کیوں لگوانی چاہیئے؟

ویکسین بچوں کو COVID-19  سے بیمار پڑنے سے تحفظ فراہم کرتی ہے۔
ویکسین COVID-19  کے پھیالؤ کو روک کر کمیونٹی کے لوگوں کو تحفظ فراہم کرتی ہے۔

COVID-19 ویکسین آپ کے بچوں کو صحت مند رہنے میں مدد کرے گی تاکہ وه اسکول میں رہیں اور 
اپنے دوستوں کے ساتھ وقت گزاریں۔اپنے بچے کو جلد ازجلد ویکسین کروائیں!
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