
 مقدار توقع سے کم فائزر بائیو این ڻیک ویکسین کی 
 

جوالئی، اگست اور ستمبر میں فائزر بائیو این ڻیک سے توقع سے کم ویکسین کی ترسیل  
اور ایم آر این اے ویکسین کے   درمیانی وقفے کے ہوگی۔ ایف ایچ آئی ویکسین کی خوراک

کی سفارش کرتا ہے تاکہ ویکسینیشن پروگرام میں تاخیر کو کم کیا  ردوبدل ممکنہ امتزاج میں 
 جاسکے۔

 
اچھی اور بری دونوں خبریں   ویکسین کے سلسلہ میں انہوں نے کہا کہ ہم ہمیشہ اس حقیقت کے لئے تیار رہے ہیں کہ 

جوالئی، اگست اور ستمبر میں فائزر بائیو   ، ہمیں بری خبر ملی۔ ہمیں میں آخر ۔ بدقسمتی سے، ہفتے کے  آ سکتی ہیں 
جوالئی اور اگست  ہمیں اس کے ساتھ ہی ساتھ۔  مل رہی ہیں  خوراکیںتوقع سے کہیں کم ویکسین کی سے  این ڻیک

کم ترسیل کی کسی کی جس سے فائزر بائیو این ڻیک  دیکھنے کو ملے گامیں ماڈرنا ویکسین کی ترسیل میں اضافہ 
    کہتے ہیں۔ ہوئیےحد تک تالفی ہوگی،" وزیر صحت و نگہداشت خدمات بینٹ  

 

الکھ سے زائد خوراکیں متوقع ہیں۔ اگلے تین ماه میں پیشگوئی کو کم   3ہر ہفتے کی جون میں فائزر بائیو این ڻیک 
  ۔ خوراکیں ہیں کم  900,000فی ہفتہ کر دیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر یہ توقع سے  خوراکیں  200,000کرکے 

 

(ایف ایچ آئی) نے اس ویکسینیشن پروگرام کے نتائج پر نظر ڈالی۔ وه پہلی   محکمہ صحت عامہہفتے کے آخر میں 
ہفتوں کے وقفے پر واپس آنے کا مشوره دیتے ہیں۔ ایف ایچ آئی   12اور دوسری ویکسین کی خوراک کے درمیان 

دیتا  فائزر بائیو این ڻیک اور ماڈرنا کو پہلی اور دوسری خوراک کے طور پر مالنے کے امکان کی بھی اجازت
ہے۔ حکومت ان سفارشات کی توثیق کرتی ہے۔  تبدیلی آ سکتی ہے۔ اگر توقع سے زیاده ویکسین کی خوراکیں ہوں تو 

  تبدیلیاں فوری طور پر الگو ہوں گی۔ کی ےوقف
 

  میں منصوبہ بندی کے مطابق ختم ہوتی ہے۔ 29جغرافیائی تقسیم ہفتہ 
 

سال سے زیاده عمر کے  18جس میں  بنے گی ی تاخیر کا سبب تقریبا ایک ہفتے کمیں کم ترسیل ویکسینیشن  -
، موجوده  ویکسینیشن کے لئے تقریبا دو ہفتے کی تاخیرمیں لوگوں کے لئے پہلی خوراک اور دوسری خوراک 

کے لئے وقفوں اور ترسیالت میں تبدیلیوں سے  بلدیات ۔ میں جانتا ہوں کہ  ہوگی ویکسینیشن شیڈول کے مقابلے میں
کو آگاه کرے گی کہ اس صورتحال سے کیسے نمڻا جائے  بلدیات کا کہنا ہے کہ ایف ایچ آئی   ہوئیےل ہے۔ نمڻنا مشک 

اس عظیم اور اہم کام کے لیے جو ویکسینیشن کے   ان کےاور میں ایک بار پھر ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ 
     ساتھ کیا جا رہا ہے۔

  

 اب تک ویکسینیشن



الکھ افراد نے   20،  ہو گیا ہے۔ آج یا کل ایک نیا سنگ میل طے کیا جا رہا ہے خیر مقدم کا بہت  پروگرامویکسینیشن 
فیصد سے زیاده افراد   45سال سے زیاده عمر کے  18اپنی پہلی خوراک حاصل کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 

  نے اپنی پہلی خوراک حاصل کی ہے۔
  

 %94.6 -تناسب  کی پہلی خوراک لگ چکی ہے  ویکسین  جنہیں  افراد کے سے اوپر سال  65 •

 %87.6 –تناسب  کی پہلی خوراک لگ چکی ہے  ویکسین  جنہیں  افراد کے سے اوپر سال  55 •

 %77.64 –تناسب  کی پہلی خوراک لگ چکی ہے  ویکسین  جنہیں  افراد کے سے اوپر سال  45 •
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