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ستاسو د ماشوم واکسین :په دې اړه خبرې وکړئ.
د قدر وړ مور او پالر
مونږ د ګنټ هغه  ۱۸۰۰۰۰وګړو سره په ګډه چې واکسین شوي دي د کرونا په وړاندې مبارزه کوو .د مجازاتو
لګښتونه! او په دې نږدې راتلونکې کې به ستاسو د زوی یا لور وار به وي ،ځکه چې د  ۱۲څخه تر  ۱۵کلو
ماشومان یو بلن لیمک ترالسه کړي چې په فلندرز اکسپو د واکسین مرکز ته د واکسین لپاره راشي .لږترلږه ،هغه
کسان چې  ۱۲کلن یا مشران وي ،د پیدایښت نېټې په اساس بلل کېږي.
هر یو واکسین مرسته کوي
موږ ټول د خپل ځان او د خپلو اوالدونو لپاره د یو عادي ژوند خوب گورو .له همدې امله دا مهمه ده چې ځوانان
خپل ځانونه واکسین کړي ،ترڅو هغوي خپل همزولي یا مشران ډېر په ناروغۍ اخته نه کړي .د واکسین د ترالسه
کولو څخه وروسته به هغوي د ویروس په وړاندې ښه وقایه شي او په دې توګه مرسته کوي چې وېروس او د
وېروس دلتا ډول یې په لږ چټګ تیا خپور کړي.
په دې اړه خبرې وکړئ.
ستاسې ماشوم د واکسین کولو لپاره ستاسو اجازې ته اړتیا لري .تاسو کوالی شئ چې په کتبي ډول اجازه ورکړئ
یا تاسو کوالی شئ چې د واکسین مرکز ته الړ شئ .مګر تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ستاسو زوی یا لور خپله م
دې خبرې سره موافق ووسي .ایا تاسو غواړئ چې ددې موضوع په هکله خبرې وکړئ؟ ایا تاسو پخپله کومه
پوښتنه لرئ؟ د دې لیک په شا کې به تاسو یو څو ځوابونه ومومئ.
موږ تاسو ته یو ښه اوړي او وروسته یو عادي د زدکړې کال غواړو.
میکه هولیبروک
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د واکسین په هکله پوښتنې
واکسین د ډېرو پوښتنو او اندېښنو المل ګرځي .خپل ماشوم ته په جدي توګه پام وکړئ ،غوږ ونیسئ او پوښتنې
حتی که د نظر فرق هم شتون ولري .دا هغه پوښتنې دي چې ډېر مطرح کېږي.
وکړئ .خبرې وکړئ ٰ

ولې یو تنکی ځوان (پېغله) غواړي چې واکسین شي؟
د خپل ځان لپاره:
-

همدا ډول کیدای شي چې تنکي ځوانان هم ناروغ شي ،په ځېنو حاالتو کې د اوږدې مودې لپاره
تکلیفونه لري.
هغه کسان چې واکسین شوي دي ،ډیر لږ احتمال لري چې په ویروس اخته شي .همدا ډول د نورو
د اخته کولو او قرنطین احتمال هم لږ دی.
هغه ځوانان چې ځانونه نه واکسین کوي ،باید اکثرا ً د آزموینې په مرسته ثابته کړي چې په کرونا
اخته نه دي .د مثال په توګه ددې لپاره چې تاسو وشئ کوالی چې یو محفل ته الړ شئ یا سفر
وکړئ.

د نورو خلکو لپاره:
-

پرته له واکسین څخه ددې ډېر احتمال شته چې تاسو نور کسان په ویروس اخته کړئ.
د نوې څپې د راتلو خطر اوس هم شتون لري .هر څومره زیات ځوانان ځانونه واکسین کړي ،په
هغه اندازه به ویروس او د ویروس نوی ډولونو لږ امکانات لري چې د خلکو په منځ کې حضور
ولري.

آیا واکسین کول خوندي دی؟
په ګنټ کې د  ۱۲کلن څخه تر  ۱۵کلونو پورې د فایزر واکسین ورکول کېږي .د فایزر واکسین د  ۱۲کلونو او لوړ
عمر لرونکو ځوانانو کې ازمایښت او چک شوي دي .د واکسین څخه  ۴۸ساعته وروسته د سپک جانبي اغیزو
منځته راتلل ،لکه سیمه ایز سور والی یا د زوکام احس اس ،ممکن دي .د جدي جانبي اغیزو احتمال لږ دی .مګر
موږ هیڅکله نشو کوالی چې په بشپړه توګه ورڅخه سترګې پټې کړو .دا موضوع نه یوازې د کرونا واکسین په
برخې کې تطابقت لري ،مګر د ټول نورو واکسینونو او دارو په وړاندې هم دی.

زه څنګه کوالی شم چې د خپل ماشوم ته د واکسین کولو اجازه ورکړم؟
طبعا ً چې تاسو کوالی شئ چې د واکسین مرکز ته ورسره الړ شئ  .که چېرې دا ممکنه نه وي ،بیا تاسو کوالی
شئ چې خپل زوی یا لور ته یو اجازه لیک ورکړئ چې په هغې کې د مور او پالر یا سرپرست لخوا السلیک شوی
وي .په ضمیمه کې به تاسو د فالمس حکومت لخ وا حکومت د اجازه لیک یو بېلګه ومومئ.

اضافي مالومات؟
آیا تاسو عملي پوښتنې لرئ؟ بیا کوالی شئ چې  www.stad.gent/vaccinatieیا د ګنټ ښار د واکسین تلیفون
کرښې ته زنګ ووهئ .۰۹۲۱۰۱۰۴۴
د کروناویرس په اړه ډیر غلط معلومات شتون لري ،په تیره بیا په ټولنیزو رسنیو کې .د ګنټ ښار د ویب پاڼې له
طریقه  www.laatjevaccineren.beیا  www.info-coronavirus.beله طریقه تاسو کوالی شئ چې
معتبره مالومات السته راوړئ .د ځوانانو سره د ملګرتیا په هکله کوالی شئ  www.watat.be/vaccinیا
 www.ikbendaar.beته مراجعه وکړئ.

آیا ستاسو ماشوم په بشپړه توګه واکسین شوی دی؟
که چېرې داسې وي بیا الزمه نه ده چې دا لیک په پام کې ونیسئ.
دا لیک په بېالبیلو ژبو او د فالمس په اشارې ژبې کې شتون لري.
تاسو کوالی شئ چې د  www.stad.gent/vaccinatieیا د  QRکود له طریقه دا وګورئ.
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