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د کرونا واکسني څنګه کار کوي؟

 .1روزنه

 .2حجرې

 .3ښکرونه

واکسني ستاسو د معافيت سيستم ته
روزنه ورکوي ،تر څو د کرونا ويروس
په وړاندې انټي باډي جوړ کړي.

په کرونا ویروس کې یو ډول ښکرونه
(کیلیانې) شتون لري .ستاسو په
حجرو کې اخیستونکي(قفلونه) شتون
لري .که چیرې دا دواړه د یو بل رسه
جوړ رايش ،بیا کیدای يش چې ویروس
ستاسو حجرو ته ننوځي.

واکسین هم ورته شانته ښکرونه
جوړوي ،مګر په دې باندې هیڅ
کرونا ویروس شتون نه لري .هغه
تاسو نه ناروغه کوي.

 .4انټي باډي

 .5تکلیفونه

 .6غښتلی

ستاسو ځان د ښکرونو په وړاندې
دانټي باډي په جوړولو غربګون ښکاره
کوي .هغه (انټي بادي) سبب ددې
ګرځي چې کلید په قفل کې جوړ
رانيش.

دا روزنه ستاسو د ځان لپاره دروند
کاردی .کیدای يش چې تاسو سپکه
تبه محسوس کړئ یا د واکسین په
ځاي کې سوروالی او پړسوب ولرئ.
دا به د څو ورځو وروسته پخپله له
منځه الړ يش.

که چېرې تاسو وروسته په اصيل کرونا
ویروس اخته شئ ،بیا به انټي باډي به
ویروس سم دالسه ووژين.
ستاسو ځان هم ویروس پیژين او په
چټکه توګه به انټي باډي جوړ کړي.

واکسني ژر جوړ شوی .آیا دا خوندي دی؟
د نړۍ په کچه ساینس پوهانو د کروناویروس واکسین جوړولو ته یې لومړیتوب ورکړی .په دې توګه هر څه چټک شو .مګر ټول واکسينونه په
جدي توګه ازمايښت او تصويب شوي دي .واکسینونه  ٪100خوندي دي.
همدارنګه که چېرې تاسو امیندواره ووسئ یا د خپل ماشوم ته خپلې شېدې ورکړئ واکسین په بشپړه توګه تاسو ته خوندي دی .واکسني ټول حالل دي.
نورې پوښتنې؟ www.stad.gent/vaccinatie
د ګنت (خنټ) ښار د واکسین شمېره  ۰۹۲۱۰۱۰۴۴د دوشنبې څخه تر شنبې ورځې پورې د سهار  ۸بجې څخه تر ماښام  ۱۹بجو پورې.
Vertaling Nederlands-Pashtoe. Dit is de vertaling Pashtoe van “Hoe werkt een vaccin“ en bevat identiek dezelfde informatie als de Nederlandse tekst. Deze vertaling mag
"enkel verspreid worden met de originele brontekst “Hoe werkt een vaccin.

