کووڈ  .19ویکسین
شفہاؤزن کے رہنے والے خواتین و حضرات
آپ اپنی ویکسینیشن ضرور کروائیں۔ اس طرح آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو ایک خطرناک بیماری سے بچا سکتے
ہیں
کرونا کی وبا سوئٹزرلینڈ میں تیزی سے پھیل رہی ہے اور بہت سے لوگ اس سے بیمار ہو رہے ہیں بعض لوگ تو شدید بیمار
ہو جاتے ہیں ۔خوش قسمتی سے ہمارے پاس ویکسین ہے جو ہماری حفاظت کر سکتی ہے ۔اس ویکسین کے دو ٹیکے چار
ہفتوں کے وقفے سے لگائے جاتے ہیں ۔اس کے بعد اس وائرس کی نئی قسم یعنی ڈیلٹا سے بھی بچاؤ ممکن ہے ۔

یہ ویکسین قابل برداشت ہے ۔اس کے ذمنی اور وقتی اثرات (ٹیکے کی جگہ پر درد ،سردرد اور بخار) عام طور پر مختصر
سے وقت کے لئے ہوتے ہیں ۔یہ وقتی تکلیف کرونا میں مبتال ہونے کی تکلیف سے بہت کم ہے اس ویکسین کے لگنے سے
پیدا ہونے والے کسی بھی قسم کے کوئی دیرپا اثرات سامنے نہیں آئے اور نہ ہی ایسا ہونے کی توقع ہے ۔

ہم سب اس وبا سے چھٹکارا حاصل کر کے ایک نارمل زندگی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں ویکسینیشن
کی ضرورت ہے ۔

ویکسین مفت ہے۔
ویکسین کا سرٹیفکیٹ غیرملک میں سفر کو آسان بناتا ہے اور بہت سی مختلف سرگرمیوں میں حصہ لینے کے راستے کھول
دیتا ہے ۔

ہم اپنے شارلوٹنفیلز میں موجود ویکسینیشن سینٹر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویکسینیشن کروانا بہت آسان ہے ۔آپ وقت
لے کر یا وقت لئے بغیر بھی ویکسینیشن کروانے کیلئے تشریف ال سکتے ہیں ۔

نیک خواہشات کے ساتھ
آپکی کووڈ 19۔ ویکسینیشن ٹیم

میں ویکسییشن کیسے کرواؤں
براۓ مہربانی اپنا شناختی کارڈ اور ہیلتھ انشورنس کارڈ ساتھ لے کر آیۓ
واک ان ویکسینیشن :بغیر اپاؤنٹمنٹ کے ویکسینیشن کروانے کے اوقات
سوموار  20-17بجے تک
منگل  20-17بجے تک
جمعہ  20-14بجے تک
ہفتہ  13-9بجے تک
اپاؤنٹمنٹ کے لیۓ ٹیلیفون نمبر 0526326557
آپ ویب سائٹ پر اپنی پہلی اور دوسری ویکسین کے لۓ دن اور وقت کا انتخاب کر سکتے ہیں۔
www.sh.ch|corona
گو کہ ویکسین بیماری سے بچاتی ہے مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ تاکید کردہ صحت وصفائ کے اصولوں کی
بھرپور پابندی کی جاۓ۔

