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 COVID-19 ویکسین 
کے ضمنی اثرات

COVID-19 کے حفاظتی ویکسین سمیت تمام ویکسین کے ضمنی اثرات ہوتے ہیں۔ 
عمومی طور پر یہ ضمنی اثرات ہلکے اور قلیل مدتی ہوتے ہیں۔ ہم ان ویکسین کو بہت 

محفوظ اور اچھی طرح دستاویزی ثبوت کے حامل ویکسین سمجھتے ہیں۔

 
 
 
 

عام ضمنی اثرات کی مثالیں

مقامی رد عمل

• انجکشن والی جگہ میں درد اور اس 
کا سرخ مائل ہونا 

 

ویکسین کا انجکشن لگاتے وقت جب جلد میں سوراخ کیا 
جاتا ہے تو مقامی رد عمل کا احساس کرنا ایک فطری ہے۔

عمومی رد عمل

تھکاوٹ  •
سر درد  •

پٹھوں اور جوڑوں کا درد  •
کپکپی طاری ہونا  •

ہلکا بخار •

 
 
 
 
 

جسم کے مدافعتی نظام کا ویکسین لگانے پر رد عمل ظاہر 
کرنا فطری عالمات میں سے ہے۔ اگر آپ کو ان معروف 

اور عارضی ضمنی اثرات کا سامنا رہتا ہے تو آپ کو اپنے 
معالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

اگر آپ کو ان قلیل مدتی ضمنی اثرات کا سامنا رہتا ہے تو آپ کو اپنے معالج سے رابطہ کرنے کی ضرورت 

نہیں۔ مثال کے طور پر، اگر آپ کو ہلکا سا بخار ہے، تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ کا مدافعتی نظام اور آپ 

کا جسم ویکسین پر اس طرح رد عمل ظاہر کر رہا ہے جیسا کہ انہیں کرنا چاہئیے۔

غیر معمولی ضمنی اثرات کی مثالیں

شدید الرجک رد عمل •
سانس لینے میں دشواری •

جلد کی خارش/رگڑ •
چہرے کی سوجن •

تمام ویکسین کی طرح، COVID-19 کے حفاظتی ویکسین لگوانے کے بعد الرجک رد عمل کے بہت کم واقعات رونما ہو 

سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ٹیکہ لگوانے کے فورا بعد یا ادویاتی مصنوعات کے انجکشن لگنے کے فورا بعد کبھی کوئی سنگین 

الرجک رد عمل ہوا ہے، تو آپ کو COVID-19 کے حفاظتی ویکسین لگوانے سے پہلے اپنے معالج سے رابطہ کرنا چاہئیے۔

مزید معلومات کے لیے sst.dk/covid-vaccination اور lmst.dk دیکھیے۔

http://lmst.dk
http://sst.dk/covid-vaccination



