
A message from the NHS on myths 

about the Covid-19 Vaccine (Urdu) 

پیغامایککا NHS میںبارےکےویکسینپرخرافات Covid-19

The NHS wants to tell you about the Covid-19 vaccine.

The NHS says:

ہے۔چاہتابتانامیںبارےکےویکسین Covid- 19آپکو NHS

ہےکہناکا NHS

People are spreading myths about the vaccine.
ہیں۔رہےپھیالخرافاتمیںبارےکےویکسینلوگ

Some people say the vaccine has microchips in it.
ہیں۔مائکروچپمیںویکسیناسکہہیںکہتےلوگکچھ

But this is not true.

۔ہےنہیںسچیہلیکن



The vaccine only contains what it needs to:

ویکسین میں صرف اس کی ضرورت ہوتی ہے:

1. make cells to fight the virus.

بنائیں۔خلیاتلئےکےلڑنےسےوائرس

2. make it safe.

بنائیں۔محفوظاسے

3. make it able to be stored.

بنائیں۔قابلکےکرنےذخیرهاسے



Some people say the vaccine changes your DNA. 
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ویکسین آپ کے ڈی این اے کو تبدیل کرتی

 ہے

But this is not true.

 لیکن یہ سچ نہیں ہے۔

The vaccine only helps you make cells to fight the

coronavirus. 

 ویکسین آپ کو کورونا وائرس سے لڑنے کے خلیات بنانے میں

 مدد کرتی ہے۔

Some people say the vaccine gives you Covid-19. 

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ ویکسین آپ کو Covid-19 دیتی

 ہے۔

But this is not true.

 لیکن یہ سچ نہیں ہے۔

Parts of the virus are used to make the vaccine. 

But the parts cannot reproduce or give you Covid- 19. 

 ویکسین کے حصے ویکسین بنانے کے لئے استعمال ہوتے ہیں

لیکن حصے آپ کو Covid-19 کو دوباره پیش نہیں کرسکتے ہیں اور
 نہیں دے سکتے ہیں.



Some people say the vaccine was only tested in
Africa.

میں ہواکچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس ویکسین کا تجربہ صرف افریقہ
تھا۔

But this is not true.
 لیکن یہ سچ نہیں ہے۔

 مختلف ممالک میں ویکسین کے ٹیسٹ کیے گئے تھے۔
  جن میں سے کچھ یہ تھے:

The United States of America. امریکہ 

The United Kingdom. برطانیہ 

Brazil. 

 جنوبی افریقہ

Turkey. ترکی 

 برازیل

South Africa. 



Some people say the vaccine is being tested in care

homes. 

کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ کیئر ہومز میں اس ویکسین کی جانچ

 کی جارہی ہے۔

But this is not true.

 لیکن یہ سچ نہیں ہے.

Care home residents and staff are high priority to get

the vaccine. 

 کیئر ہوم کے رہائشی اور عملہ ویکسین لینے میں

 اعلی ترجیح رکھتے ہیں

This is because they are at a bigger risk of Covid-19 

and need protection. 
 اس کی وجہ یہ ہے کہ وه Covid-19 کا ایک بڑا خطره ہیں اور انہیں

 تحفظ کی ضرورت ہے۔

Your doctor should offer you the vaccine when it is your 

turn to have it. 

 جب آپ کی باری ہو تو آپ کے ڈاکٹر کو آپ کو یہ ویکسین پیش کرنی

 چاہئے۔

If you need more information you can visit the NHS 
North West London vaccine website on:  
 اگر آپ کو مزید معلومات کی ضرورت ہو تو آپ NHS نارتھ ویسٹ

  لندن ویکسین ویب سائٹ پر جا سکتے ہیں:
nwlondonccgs.nhs.uk/coronavirus/nhscovid19v 

accinationprogramme 

 

 

https://www.nwlondonccg.nhs.uk/coronavirus/nhs-covid-19-vaccination-programme



