هغو ښځو ته الرښوونه چي کېدالی شي
امیدوارې شي ،امیدواري دي یا خپل ماشوم
ته تی ورکوي

که تاسي امیدواره یاستئ نو تاسي د
خپل ځان او خپل ماشوم له کورونا
وایرس څخه د ژغورنې له پاره د واکسینو
دوو ډوزونو یعنی خوراکونو ته اړتیا
لرئ .له واکسینو څخه تاسي او ستاسي
نازېږېدلي ماشوم ته د کورونا ناروغي نه
.لګېږي

د کورونا وایروس واکسینو باندي زیاتې
تجربې شوې دي چي باور ت رالسه شي
چي دا خوندي دي

فایزر او مودرنا کورونا واکسین هغو
ښځو لره ښه ګڼل کېږي چي اومیدوارې
وي .که تاسي ړومبئ پېچکاري د
است رازېنېکا لګولې وي ،نو دویمه
پېچکاري یې هم لګوالی شئ ،مګر
ړومبی له خپل داکټر یا نرس سره د بلډ
کالټس یعنی وینې غوټه کېدلو په هکله
.خبرې وکړئ

د کورونا وایرس واکسین په دوو جابونو
کښې ورکول کېږي که تر حامله کېدلو
مخکښې تاسي ړومبنی جب یعنی
پیچکاري لګولې وي ،نو تاسي دویمه
پیچکاري هم لګوالی شئ په دې شرط
چي تاسي په ړومبي خوراک له جدي
جانبي اغېزو سره مخامخ شوې نه
.یاست

هغو ښځو ته الرښوونه چي کېدالی شي امیدوارې شي ،امیدواري دي یا خپل ماشوم ته تی ورکوي

د جواینټ کمیټي ان وېکسینېشن اینډ
ایمیونایزېشن ماهرین وايي چي که تاسي
ماشوم ته تی ورکوئ نو واکسین لګوالی
.شئ

تی ورکول ریښتیا هم ستاسو ماشوم لره ښه
.وي

نړئ وال روغتیایی سازمان (ډبلیو ایچ او)
هم دا مني چي د تی ورکونکې مېرمنې
.واکسین اخیستالی شي

له واکسین لګولو وروسته حامله کېدل بې
.خطره ده

که تاسي ماشوم راوړی وي نو باید ژر تر
.ژره خپل واکسین ولګوئ

.واکسیناسیون ،له هغو سره مرسته کول چي بېخي کمزوري دي
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