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۔ موثر اور محفوظ ویکسی  ن ہے  

 
The vaccine is safe and effective.  

 

۔ آسانن پالنا قطرے ن کو آپ راگ ہے ن کوئ  ن پریشائ  آن ن باری یک آپ ، تو ہے  

۔ن کو کرن ن بات ےس انن پر کہی   

 
Getting vaccinated is easy. If you have any worries, then ask to talk them through 

when it is your turn. 

 

ن ل ےک حفاظت یک دورسوںن اور اپن   the ین ایک لینا ویکسی  ن طریقہ بہتر  

۔  ہے

 

Having the vaccine is the best way to protect yourself and others. 

 

ن دونوںن تو جان ن کیا پیش کو آپ جب وری رکھنا خوراکی  ۔ ض  دورسی ہے  

ن خوراک ن یقین  ن بنائر ۔ حاصل تحفظ زیادہ ےس زیادہ کو آپ کہ ہے ہے  

 
It is important to have both doses when offered to you. The second dose makes 

sure that you have maximum protection. 

 

ن ن پالن ن قطرے کو لوگوںن جلدی جتن  ن جائی 
 
ن ، ےک عام ہم جلد یہ اتن   

۔
 
ن ےک ن ےک معمول پر واپس آجائی 

 
 زندیک

 

The sooner people are vaccinated, the quicker we will return to a more normal 

way of life. 
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ن لگ ویکسی  ن کون آپ جب بار ایک یک ہدایت کو آپ بیھ پھر تون گن   

وی ورت یک کرن ن پت  ۔ ض  ن یہ مطلب کا اس ہے ن آپ جب کہن ہے ہوسکتر  

ن گھر تو ہو ن آپ جب اور ، رہنان می  ن کر نہی  ہاتھوںن' تو ہو سکتر  ، 

ن 'ہوا تازہ اور جگہ ، چہرے وی یک رہنمائ  بار دو وار ہفتہ اور کریں پت   

۔ ٹیسٹ کروائی   

 

Once you’ve had the vaccine you still need to follow guidance. That means 

staying at home when you can, and following the ‘hands, face, space and fresh 

air’ guidance when you can’t and having twice-weekly tests. 


