ویکسین کی پہلی اور دوسری خوراک کے درم یان وقفہ کی طوالت
ادارہ برائے صح ِت عامہ کی سفارش کے مطابق  ،ایم آر این اے ویکسینز (فابزر یائ یو ئیک اور موڈرنہ) کی پہلی اور دوسری خوراک کے درمیان

وقفہ میں  65سال سے کم عمر تمام افراد کے ل ئے  12ہف یوں یک اضافہ کیا گیا ہے۔ نہ صرف ان لوگوں کے ل ئے ہے خو بنیادی طور بر ئیمار
پہیں۔ ایف ایچ آئی کے ائیدائی یخمن یوں کے مطابق 18 ،سے  44سال کے افراد کو حفاظتی ویکسین کی خوراک کی بیشکش م یوقع وقت سے
یایچ ہف ئے پہلے دی جا سکے گی۔

یہ تجویز سوموار  3مئی سے نافذ ہوگی ،اور کسی طرح ایر انداز نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپئی نہلی جوراک موصول کر چکے
ہیں وہ دوسری جوراک کے لیے وقت دنا گیا ہے اسے فائم رکھیں گے۔ ابھی وقفہ چھ ہف توں کا ہے۔

وزیر یرائے صحت و نگہداشت اور چدمات  ،بی نٹ ہوبیئئ کا کہیا بھا ،ہمیں ادارہ یرائے صح ِت عامہ کی طرف سے سفارش موصول ہوئی ہے ،اور
اس یر عمل کرئے کا ق یصلہ کیا گیا ہے۔ جب یہ وقفہ یڑھابیں گے تو نہلے سے کئی زنادہ افراد کو ونکسن لگائی چا سکے گی۔اس سے سیگین
س
پیماری اور موت سے تچیے ،اور معاسرے میں انفیکسن کی طح کو کم کرئے میں مدد ملے گی۔
ن
ائم آر این اے ونکسین کے و کسینیسن کے نعد ہوئے والے ایرات کے نارے میں چالیہ معلومات ،اس نات کی نشاندہی کرئی ہیں کہ
س
ابیئی ناڈی کی طح میں چھ سے  12ہف توں میں نہت فرق ظاہر ہونا ہے۔ اس طرح یہ ونکسین نہلی جوراک کے نعد نہلے  12ہف توں میں
اچھی حفاظت فراہم کرئی ہیں۔

ن
ہوہیئی ئے اس نات یر زور دنا ،کہ حفاظئی و کسینیسن توری کرئے کے لیے درشت وقت یر دوسری جوراک موصول کرنا نہت ضروری ہے۔
انف اتچ آئی کے اپیدائی تخمییے سے پیہ چلیا ہے کہ موجودہ محرک کی بیش گوئی کے مطاتق  18سے  44سال کی عمر کے لوگوں کوم توقع
وقت سے ناتچ ہفیے قیل ونکسین کی نہلی جوراک بیش کی چاسکے گی۔ نعئی ہفیہ جوپنیس (  23-29اگست) کے تجائے ہفیہ اپنیس (19-
 25جوالئی) کو لگائی چا سکے گی۔
اگر  10مئی کو ورلید کی کمیئی کی طرف سے بیش کی چائے والی رتورٹ کے نعد ناروے میں آسٹرازبی یکا اور چانسن کی ونکسین کا اسیعمال
ن
سروع ہونا ہے تو اس سے و کسینیسن کی رقیار کو مزند اہمنت مل سکئی ہے۔

