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کیا آپ کو علم ہے ؟
.1

کووڈ  19-ویکسین کرونا جیسی وبائی بیماری سے بچاؤ کے لئے ایک موثر ڈھالہے۔ ویکسین
لگوانا ،ماسک
کا استعمال اور میل جول میں سماجی فاصلہ کو یقینی بنانا ہی اس مہلک وبا سےببچنے ٖکی سب
سے موثر
تدابیر ہیں۔
یہ معلومات آپ کو میساچیوسٹ ڈیپارٹمنٹ آف پبلک ھیلتھ کی طرف سے مہیاکی گئی ہے
ویکسین لگوانے کے بعد کچھ لوگوں کو عام طور پر یہ عالمات ظاھر ھو سکتی ہیں .مثال کے
طور پر ٹیکے
والے بازو میں درد ،سوجن/سوزش ،تھکاوٹ ،سر درد ،جسم میں درد ،بُخار ،متلی،کپکپاہٹ
وغیرہ۔ اگر
آپ ٗ کوئی اور عالمات ظاھر ھوں اور وہ چند دن سے زیادہ رہیں تو آپ کو فوریطور پر اپنے
پرائمری ڈاکٹر
سے رجوع کرنا چاہئے۔

.2

یکسین لگوانے کے لئے آپ کے پاس انشورنس ،شناختی کارڈ ،ڈرائیونگالئسنس یا سوشل
سیکورٹی نمبر
ھونا قطعی ضروری نہیں۔ آپ ان کے بغیر بھی ویکسین لگوا سکتے ہیں
اگر کسی ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو ویکسین لگانے سے انکار کیا جائے تو آپفوراً اٹارنی
جنرل سول
رایٹس ڈویژن سے اس نمبر پر رابطہ کریں ( -)2917-963-617یا اس لنک پر اپنیشکائت درج
کروائیں

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint -

اگر کوئی آپ سے انشورنس ،شناختی کاغذات ،ڈرائیونگ الئسنس یا سوشلسکیورٹی نمبر کا
مطالبہ کرے تو
آپ ایسا کرنے انکار کر سکتے ہیں۔ کیونکہ ویکسین لگوانے کے لئے آپ کو انمیں سے کسی
کی بھی
ضرورت نہیں۔

.3

ویکسین لگوانے سے آپ کے امیگریشن سٹیٹس یا استحقاق پر کوئی اثر نہیںپڑے گا -فیڈرل
گورنمنٹ نے
کنفرم کیا ہے کہ کووڈ۔ 19کا عالج اور ویکسینیشن امیگریشن کے عمل پر اثراندازنہیں
ھونگے-

.4

میساچیوسٹ کا رہائشی ھو ،یا میسا چیوسٹ میں طالب علم ھو ،یا یہاں پرمالزمت کرتا ھو۔ وہ
امیگرنٹس
جن کے پاس قانونی کاغذات نہ بھی ھوں وہ بھی اس سہولت سے فائدہ اُٹھاسکتے ہیں ۔ فیڈرل
گورنمنٹ
ٖکی طرف سے مفت ویکسینیشن کی سہولت ھر ٰاس فرد کے لئے ھے جومیساچیوسٹ میں
مٰ قیم ہے
ویکسین کے لئے آپ کو انشورنس کی ضرورت نہیں۔ اپانٹمنٹ کی ٰبکنگ کےلئے آپ کو کریڈٹ
کارڈ ٖ بھی
ضرورت نہیں ۔ کوئی آپ سے کریڈٹ کارڈ نہیں مانگے گا۔
اگر کسی ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو ویکسین لگانے سے انکار کیا جائے تو آپفوراً اٹارنی
جنرل سول
رایٹس ڈویژن سے اس نمبر پر رابطہ کریں ( -)2917-963-617یا اس لنک پر اپنیشکائت درج
کروائیں -

https://www.mass.gov/how-to/file-a-civil-rights-complaint
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اگر آپ ماضی ٖمیں کووڈ  19-کا شکار ھو چکے ہیں تو تب بھی آپ ویکسین لگوا سکتےہیں۔اور
اگر اپ کا
کووڈ19-ٹیسٹ مثبت ( )positiveآیا ہے تو آپ کو ویکسین اُس وقت تک نہیں لگے گی جبتک
اپ

 دنکی10 کرونا کی عالمات ظاھر ھونے کے (یا اگر کوئی عالمات نہ بھی ظاھر ھوں) بعد
قرنطینہ کی ُمدت
پوری نہیں کر لیتے۔
.6

آپکے ویکسینیشن ریکارڈ کو مکمل صیغہ راز رکھا جائے گا۔ پبلک ھیلتھ کامحکمہ اپنےپاس
میسا چیوسٹ میں
ویکسین لگوانے والے ھر فرد کا الیکٹرانک ریکارڈ رکھے گا۔ آپ کے میڈیکل ریکارڈ کیطرح
آپ کا
.ہے

ویکسینیشن ریکارڈ بھی مکمل راز میں رکھا جاتا
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