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COVID-19 vaccines are safe:
COVID-19 vaccines are not experimental. They went through all
the required stages of clinical trials. Extensive testing and
monitoring have shown that these vaccines are safe and
effective.
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Once fully vaccinated, you can do more:
Fully-vaccinated people can resume normal activities without a
mask or social distancing. You are considered fully vaccinated
two weeks after your second dose of Moderna or Pfizer or two
weeks after a single-dose of Janssen (J&J) vaccine.

3

COVID-19 vaccination is a safer way to
help build protection:
It does not matter if you have had COVID-19,
getting vaccinated is still the best way to
boost immunity against future infections
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None of the COVID-19 vaccines
can make you sick with COVID-19:
You cannot become infected from a
COVID-19 vaccine because none of
the vaccines approve for use
contain the live virus.
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COVID-19 vaccines are
effective:
All vaccines approved for use
can keep you from getting
and spreading the virus.

or call 832-393-4220 for more information

 5وجوہات کی بناء پر آپ
COVID-19
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کــی ویکســینز محفوظ ہیں COVID-19
کــی ویکســینز تجرباتــی نہیــں ہیں۔ یہ کلینکل آزمائشــوں کے متام مراحل ســے COVID-19
گــزاری جــا چکی ہیں۔ وســیع پیامنے پر ٹیســٹنگ اور نگرانی ســے ثابــت ہوا ہے کہ یہ
ویکســینز محفــوظ اور مؤثر ہیں۔
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مکمــل طــور پــر ویکســین لگوا لینے کے بعد ،آپ مزید یہ ســب کر ســکتے ہی
مکمــل طــور ویکســین حاصــل کرنے والے افراد ماســک پہنے یا ســامجی فاصلــہ رکھے بغیر
معمــول کــی رسگرمیــوں کــو دوبارہ جاری رکھ ســکتے ہیں۔ آپ کو اس صــورت میں مکمل
کی  Pfizerیا Modernaطــور پــر ویکســین شــدہ تصور کیا جائــے گا جب آپ کو
 (Janssen (J&Jدورسی خــوراک حاصــل کیــے دو ہفتــے گــزر جائیں یا پھر
ویکســین لگــے دو ہفتــے گزر جائیں۔
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کــی ویکسینیشــن حفاظــت پیدا کرنــے میں مدد دینے COVID-19
کے لیے نســبتاً محفــوظ طریقہ ہے
کا شــکار  COVID-19اس بات ســے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ
ہــو گئــے ہیں ،ویکســین لگوانا مســتقبل میں انفیکشــنز کے خالف
قــوت مدافعــت کو بڑھانے کــے لیے پھر بھی بہرتیــن طریقہ ہے۔
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کی کســی بھی ویکســین سے آپ COVID-19
کا شــکار نہیں ہو ســکتے COVID-19
کی ویکســین ســے آپ کو انفیکشــن نہیں COVID-19
ہو ســکتا کیونکہ اســتعامل کے لئے منظور شــدہ کســی
بھــی ویکســین میں زندہ وائــرس موجود نہیں۔
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کــی ویکســینز مؤثر ہیں COVID-19
اســتعامل کے لیے منظور شــدہ متام ویکســینز
آپ کــو وائرس کا شــکار ہونے اور اس کو
پھیالنے ســے بچاتی ہیں۔

یا ہمیں درج ذیل منرب پر کال کریں

832-393-4220

