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اړهپھ يد شررسالھ معلوماتي 

معلوماتاړهد شري پھ 

شي.دواړو باندې اثر کوالی واو لویانوشومانامپھ شرې

ٻخپرسره ډٻره ناروغي ده او پھ ساریھډٻره زیاتشرې

:)ېاننن(د شري اعراض

لوړه تبھ•
•
بھېدلپزې د•
•
ېٻتھ خپرتنې خوااول یچې دسرې •

.زیان رسیتھ مغزو اوبپاړسوغوږ انتان، د مغزو ،  دامیدوارهشي، یداېکالمل ونود انتانېنیسدشرې

لرونکو معافیت کمزور، او مېرمنېماشومانو، امیدوارو هد کم عمرنھ شرې

شرې

.کې زیاتوالی شوی دیشري دمیاشتووروستیوپھ 

شي.کېدایھمالمل والي اوان تردې چې د ړوندد پام وړ او جدي وي اورٻډچې شي کېدایشرې

––(شري MMRچې ماشومانو دکېدای شې پھ ھغھ صورت کې او دا،ونیسېشرېکوالی شې چې ماشومانو
یې نھ وي اخیستی.پېچکاري ) واکسینسرخکانچې

د شريمې 

و چېپېچکاري MMRد . چې غواړي رپالوامورھر
وساتي.خوندي ستاسې 

واخلي:پھ الندې ډول (پېچکاري)زرقMMRماشومان باید د

.پورې۴۵عمر لھ بیا داو١٢اولد ژوند پھ

نو ه رتېناروغې شرېد ستي وي او یا پخوا مو اخیھرقز٢دوه MMRپھ وړاندې د شري درتھ تاسې ېکھ چ
دي یاست.نپھ وړاندې خوشري تاسې د
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مخکې واکسین دا ما بھ یرېچکھ ،ري نھ یمپھ دې باورتھ زه ېشي کھ چو

سره مو خپل نو تاسې باید خپل(پېچکاري)زرقMMRوري نھ یاست چې ستاسې ماشوم د تاسې باچېرتھکھ 

لري . زیان نھکوم تاسې تھ نو تاسې بیا دا زرق واخلئ چېرتھکھ 

عامې روغتیا نرس سره مو خبرې یا دلھ خپل د زړه ډاډ لپاره تاسې کوالی شې چېچې او خپل لرئتاسېکھ 
ستاسې نھ لري چې –

؟نو ولريشرېچېرتھکھ 

نتر ژر تھ مو ژرخپل 

د مېلمنو سرهکې وساتئ اوھماغومره ژر ماشوم پھ کورو اي، 

هوزډ٢دوه MMRد شري  پھ وړاندې د (.سېباید د شري پھ وړاندې خوندي وھغوي
.)ولريتاریخچھمرض دشرېد پخوا لھ اخیستي وي او یا یې باید یعنې خوراکھ،

باید زه نو شویې وي کی درلود پھ تماس یېشرېسره چې ھ چېرتھ زما کورنې لھ ھغھ چاک

، اړتیا لري چې سم د نھ درلودشرېیېن شوی نھ ويیاکسپوره ووعمر ولري اکمکلو۴٠چې د يیا لوماشوم اوھر
٣(پوره پھ السھ واکسین شيد

، خپل یی واکسین MMRد کې الېوکونجیې پھ یو، چېماشومان کلو عمر١۵د
MMR شي. الړود پیچکارۍ لھ پاره

خپل عادي ھغھ باید ورتھ دی واکسین (زرق) MMRوي د کالمیاشتو او یو۶ھغھ ماشومان چې د 
١٢تھ یې پھ ډوز 

مشورهموسره خپل اړهپھ دې 

یا د روغتیایي دفترد معافیت او یا خپل د لھ لرئ یا نظر اوکومھ پواړهد واکسین پھ کھ تاسې 
HSEتماس ونیسئسرهد مرستندویھ لیکې.

١٨۵٠٢۴١٨۵٠: مرستندویھ لیکھHSEد
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