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   بوسٹرز کا اعالن کیا ہے جو اب بچوں کے لیے دستیاب ہیں COVID-19نے اپ ڈیٹ شدہ  HOCHULگورنر 
    

سال کی درمیانی عمر کے بچے ابتدائی سیریز مکمل کرنے یا آخری بوسٹر یا اضافی خوراک کے دو ماہ بعد   11اور  5
   بوسٹرز لگوانے کے لیے اہل ہوں گے

   
ریاستی محکمۂ صحت نے بچوں کے لیے وائرس کی اصل قسم؛ اومیکرون ویریئنٹس کو نشانہ بنانے والے شاٹس 

   لینے کے لیے فراہم کنندگان کو نئی رہنمائی ارسال کی ہے
     
  

سال اور اس سے بڑی عمر کے بچوں کو اب بائی ویلنٹ بوسٹر شاٹس   5نے آج اعالن کیا کہ  Kathy Hochulگورنر 
کے خالف تحفظ میں اضافہ کرنے کے لیے تجویز دیے جاتے ہیں۔ امریکی خوراک   COVID-19دیے جائیں گے جو 

امراض پر قابو پانے  اور ادویات کی انتظامیہ کی جانب سے ہنگامی طور پر استعمال کی اجازت میں ترمیم کرنے اور
اور روک تھام کے مراکز کے اپنی طبی رہنمائی کو اپ ڈیٹ کرنے کے بعد ریاستی محکمۂ صحت نے اس ہفتے اپنی  

کے خالف اپنی قوِت مدافعت بڑھانے  COVID-19رہنمائی کو اپ ڈیٹ کیا ہے، جو مجموعی طور پر مزید بچوں کو 
  میں مدد دیں گی۔

  
اس سے بھی زیادہ تعداد کو بائی ویلنٹ بوسٹرز فراہم کرنے کے قابل ہونے سے اومیکرون  "ریاست بھر میں بچوں کی 

ویریئنٹس کے خالف تحفظ میں اضافہ ہو گا، کیونکہ ہم ان محفوظ، موثر ویکسینیشنز کے ساتھ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے  
"جیسا کہ موسم سرما کے مہینوں کا آغاز ہونے واال ہے، میں   ۔نے کہا Hochulگورنر  مل کر کام کرتے ہیں،" 

نیویارک کے تمام اہل باشندوں کو بوسٹرز لگوانے کی ترغیب دیتی ہوں تاکہ وہ اپنے آپ کو، اپنے خاندانوں کو، اپنے  
   بچوں کو، اور ہماری کمیونٹیز کو اس وائرس سے محفوط رکھ سکیں۔" 

  
 نیویارک صحت محکمۂ ریاستی مطابق، کے سفارشات سے جانب کی CDC اور منظوری کی FDA لیے کے استعمال

 یا بوسٹر آخری یا سیریز ویکسین ابتدائی اپنی کو باشندوں تمام کے عمر بڑی سے اس  یا سال 5 کہ ہے دیتا تجویز
  کے عمر بڑی سے اس اور  سال 5 چاہیئے۔ لینی لگوا ڈوز بوسٹر  ویلنٹ بائی بعد ماہ دو کے خوراک کی ویکسین اضافی

 کو ان ہیں بچے کے عمر بڑی سے اس  یا سال 6 جو  اور بوسٹر ویلنٹ بائی BioNTech-Pfizer کو بچوں اہل
Moderna لیے اس ہیں، رہتے کرتے  تغیر ساتھ کے وقت وائرسز ہیں۔ سکتے جا لگوائے بوسٹر  ویلنٹ بائی کے 

  کے  قسم والی کرنے گردش جو ہیں کرتے کوشش کی رنےک ڈیٹ اپ تک حد اس کو ساخت کی ویکسین ایک دان سائنس
   ہو۔ مؤثر تک حد ممکنہ خالف

    
"نئی بائی ویلنٹ بوسٹر اس وقت نے کہا،  Mary T. Bassettریاست نیویارک کے محکمہ صحت کی کمشنر ڈاکٹر 

گردش کرنے والے اومیکرون کی ذیلی قسموں کو نشانہ بنانے کے لیے بنائی گئی پہلی دستیاب بوسٹر ہے، جو بچوں 
اور بڑوں کے لیے ابھی تک سب سے اہم تحفظ فراہم کرتی ہے۔ سنگین بیماریوں اور ہسپتال میں داخل ہونے سے 

ے تمام شاٹس لگوانا ہے۔ والدین اور سرپرستگان، براہ کرم خود اور اپنے بچوں کو محفوظ رہنے کا بہترین طریقہ اپن
   اہلیت پاتے ہی بوسٹر لگوائیں۔"

    



اسپائک پروٹین   BA.5اور  BA.4ے، نئی بوسٹرز ویکسین میں اومیکرون کی جانب سے نوٹ کیا گیا ہ  CDCجیسا کہ 
کے اجزاء کو شامل کرتی ہے، جو اس تحفظ کو بحال کرنے میں مدد دیتے ہیں جو پہلے معدوم ہو چکا ہو اور ان حالیہ  

سے نیویارک کے   اقسام کو نشانہ بناتی ہیں جو زیادہ پھیلنے والی اور مدافعت کو کم کرنے والی ہوتی ہیں۔ ان شاٹس
سے شدید بیمار ہونے کے امکانات، بشمول ہسپتال میں داخلے یا موت کا شکار ہونے کے   COVID-19باشندوں کے 

   مواقع بامعنی طور پر کم ہونے کی توقع ہے۔
   

میں وبائی مرض کے آغاز کے   2020ملی ہے۔ سے زیادہ اموات کی اطالع  ملین 1سے  COVID-19امریکہ میں 
   باشندے اس انفیکشن سے ہالک ہو چکے ہیں۔ 75,000بعد سے نیویارک کے تقریباً 

    
  مسلسل کو سرپرستوں اور والدین صحت محکمۂ عالوہ، کے دینے تجویز کی بوسٹرز ویلنٹ بائی لیے کے افراد  اہل تمام
 از جلد سیریز ویکسین ابتدائی کی بچے کے عمر زیادہ سے اس اور ماہ چھ سے میں بچوں اپنے وہ کہ ہے  کرتا تاکید
   ہے۔ ضروری لگوانا خوراکیں ابتدائی یےل کے ہونے اہل کے بوسٹر بعد ماہ دو کروائیں۔ مکمل جلد

    
  ہی پہلے بوسٹرز ویلنٹ بائی زیادہ سے ملین 1.1 کو افراد کے عمر زیادہ سے اس اور سال  12 میں نیویارک ریاست
 وہ ہیں چکے کر وصول خوراکیں ویلنٹ بائی اور ہیں چکے کر آرڈر پیشگی جو کنندگان فراہم وہ ہیں۔ چکے جا لگائے

   ہیں۔ مجاز کے کرنے آغاز کا لگانے شاٹس  کو باشندوں کے عمر بڑی سے اس اور سال 5 کے نیویارک
    

 فراہم کیونکہ ہے رہا  ہو اضافہ میں فراہمی ہفتے ہر ہیں۔ دستیاب میں بھر ریاست اور بالمعاوضہ خوراکیں بوسٹر
  نیویارک خاطر، کی لگوانے شاٹ ہیں۔ جاتے بھروائے ذریعے کے مینوفیکچررز ویکسین  آرڈرز سے جانب کی کنندگان

 کرنا رابطہ سے صحت محکمۂ مقامی  کے کاؤنٹی یا فارمیسی، مقامی کنندہ، فراہم کے صحت ہداشتِ نگ  کو باشندوں کے
   چاہیئے۔

    
کوڈ  ZIPکو بھی مالحظہ کر سکتے ہیں، اپنا  vaccines.govقریبی مقامات تالش کرنے کے لیے نیویارک کے مکین 

ہندسوں   5پر،  vaccines.govپر کال کر سکتے ہیں۔  1-800-232-0233پر ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، یا  438829
کا زپ کوڈ درج کرنے کے بعد، نیویارک کے باشندے "اپ ڈیٹ شدہ ویکسینز" پر کلک کر سکتے ہیں اور عمر کے 

لحاظ سے اس بائی ویلنٹ بوسٹر کی قسم منتخب کر سکتے ہیں جس کے لیے وہ اپنے لیے یا اپنے بچوں کے لیے  
   اپائنٹمنٹ بُک کرنا چاہتے ہیں۔

  
اور  یہاں میں انگریزیکی عوامی آگاہی مہم  COVID-19یارک کے مکین ریاستی محکمۂ صحت کی فلو اور نیو

  مالحظہ کر سکتے ہیں۔ یہاں میں  ہسپانوی
  

19-COVID کے بارے میں مزید جانیں۔ بوسٹرز   
    

###    
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