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ویکسین سےڈاکٹر حضرات کووڈ :افواہ
بہت پیسے بنا رہے ہیں۔

جائیںدیے £12.50کےانجکشنایککوحضراتڈاکٹر:حقیقت

خسارےکچھبلکہگےکمائیںنہیںمنافعکوئیسےاساکثرگے۔

گے۔رہیںمیں

؛گےکرنےہوںکامذیلمندرجہانہیںعوضکےقیمتاس

.iکامتکبجےساتشامسےبجےساتصبحدنساتمیںهفتے.

.iiکرایهکابلڈنگ.

.iiiفیسکیسٹافنرسنگاورایڈمن.

.ivتربیتکیسٹاف.

.vبھالدیکھکیمریضبعدکےلگانےویکسین.

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3o2ZLUE

https://bit.ly/3o2ZLUE


کووڈ بیماری فلو سے زیادہ : افواہ 

خطرناک نہیں ۔

نا زیادہ ہالکتیں کرتا ہے۔گدسنسبتکیفلوکووڈ : حقیقت

یادہزکہیںسےفلوبیماریکرونامطابقکےتحقیقکییونیورسٹیہاپکنجان

زیادہسےفلوعاماورمتاثرتکعرصہلمبےوکلوگوںزیادہ،خطرناک

۔ہےبیماریوالیپھیلنےسےتیزی

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3pCXSyw

https://bit.ly/3pCXSyw


تالفیناقابلویکسینکووڈ:افواہ
ہے۔سکتیپہنچانقصان

کےاسیادورانکےتجرباتکومریضکسیتکابھی:حقیقت 

ہوا۔نہیںنقصانتالفیناقابل،بعد

گیاکھالمیںجسگئپھیالئسےوجہکیتاویلغلطکیریسرچایکافواہیہ

تھیں۔ہوئالحقشکایاتکچھکومریضوں۳۰۰۰کےتھا

کانقصاناتانلیکنہیںہوتےضرورنقصاناتبرےکچھکےادویاتتمام

یہلیےکےعالجکےجسچاہیےکرناسےنقصاناتکےبیماریاسموازنه

۔ہےجاتیکیاستعمالدوا

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/34ZZ6vN

https://bit.ly/34ZZ6vN


کاکووڈنظاممواصالتی5G:افواہ

۔ہےموجب

یہجہاںہےرہاپھیلبھیمیںملکوںانکووڈ۔حقیقت

تعلقسائنسیکوئیمیںچیزوںدونوںانہے۔نہیںنظام

۔ہےنہیں

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bbc.in/3omwJzx



ںوایلںامواتںکوں: افواہ کووڈںےسںہونے
ں بڑھاںچڑھاںکرںبیانںکیاںجاںرہاںہ 

ہیںزیادہبہتہالکتیںوالیہونےسےکووڈمیں۔۔اصلحقیقت

ہیں۔رہیہوکمریکارڈجبکہ

کمتبہہیں۔ہوتےمثبتٹیسٹکووڈکےامواتاکثروالیہونےسےکووڈ

مریضاککووڈپربنیادکیٹیسٹوںدیگراورایکسرےکےانکومریضوں

۔ہےجاتادیاقرار

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3hvteEt

https://bit.ly/3hvteEt


ں: افواہں ںلوگوںںکوںزبردستی ڈاکٹر
۔ ںہی  ںلگواناںچاہتی ے ویکسی 

سےحقائقاورمرضیاپنیلوگکہہیںچاہتےہم۔حقیقت

بچیں۔سےافواہوںاورلگائیںویکسینہوکرباخبر

لیےےکویکسینبعدکےکرنےفراہمتعلیمکوعوامممالکاکثر

نااورکرناگمراہکربوجھجانکوالناسعوامہیں۔رہےکرقائل

۔ہےنہیںمیںحقکےحکومتکسیکرنانہراہنمائیدرستکی

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3nfQ6sQ



ںحرامںاجزاءں: افواہں ںمی  ے کووڈںویکسی 
ں شاملںہی 

جزوکوئیمیںویکسینآکسفورڈاوربائیونٹکفائزر۔۔حقیقت

نہیں۔شاملحیوانی

اکرامعلمائےاورسکالرزاسالمکدیناقرارحرامیاحاللکوشےبھیکسی

جیدوکویکسینکردہتیارکیکمپنیوںدوسریاوربائیونٹکفائزرہے۔کامکا

ہے۔دیاقرارحاللنےکرامعلماءاورسکالرزاسالمک

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3pRTdsr  



حملشدہسقطمیںویکسین:افواہ 
ہیں۔جاتےپائےخلیےکے

قیقتح ۔نہیںشاملخلیہانسانیکوئیمیںویکسیناس :

کیوائرسخلیےکےحملشدہسقطمیںتیاریکیویکسینوںکچھ

ہحصکاویکسینخلیےیہ۔ہیںجاتےکیےاستعمالکےلیےافزائش

علمائےاورسکالرزاسالمکجیدکےبھردنیا۔ہیںنہیںقطعی

ہیں۔چکےدےقراراستعمالقابلکوویکسیناساکرام

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3hNlEoL



۔ںنہیشاملگزہررٹریکیاچپکوئیمیںویکسین۔حقیقت

خفیہکیطرحکسیاندرکےویکسیننےاداروںجانبدارغیرکےدنیاپوری

ہے۔دیاقرارمحفوظلیےکےعوامانہیںاورکینہیںدریافتچپیاسم

آساننسبتااورکئیلیےکےنگرانیخفیہکیالناسعوامکہہےیہحقیقت

جووغیرہکارڈزبنک،فونموبائلپرطورکےمثال۔ہیںموجودذرائع

ہیں۔خرچکماورسہلزیادہسےٹریکرحیاتیاتی

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bbc.in/3omwJzx  

لیےکےنگرانیخفیہکیعوام۔افواہ

۔ہےگئیڈالیسمیاچپمیںویکسین



لیےاسیےہمحفوظغیرویکسین۔افواہ

سےمراحلتجرباتیکوخواتینحاملہ

۔گیاگزارانہیں

تجرباتیپرطورعمومیکوبچوںاورخواتینحاملہ۔حقیقت

جاتا۔گزارانہیںسےمراحل

کےخواتینحاملہہے۔رہیجالگائینہیںویکسینوقتاسکوبچوں

کیخطراتدرپیشکوزندگیکیانکہہےیہرائےطبیمتعلق

ہحاملگراجائے۔کیافیصلہکادینےنہیادینےویکسینمیںروشنی

کووڈکوخواتین ،وغیرہڈاکٹرجیسے،ہےخطرہزیادہکاہونے 19-

ہحاملکہنہیںہرگزمطلبیہکاسا۔ہےبہترہیلگاناویکسینپھرتو

۔نہیںموزوںویکسینلیےکےخواتین

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3okdxlU 



ںبہتںجلدںمحفوظں: افواہ ے یہںویکسی 
ںمانں ت 

ٰ
۔یلںگ

اتنی تیزی سے ویکسین بننے اور منظور ہونے کی :حقیقت 

اصل وجہ یہ تھی کہ عالمی سطح پہ اس وبا سے نمٹنے کے 

لئے دنیا بھر کے سائنسدانوں نے غیر معمولی رفتار سے کام 

کیا ہے اور کئی سالوں کا کام مہینوں میں مکمل کر لیا ہے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/2KWP6gd



پںےکں: افواہ
ٓ
ںا ے کووڈںویکسی 

ں ںہ  ںتبدییلںکرسکتی ۔ڈی۔این۔اےںمی 

ایسا ممکن نہیں کہ ایک آر۔این۔اے آپ کے ڈی۔ این ۔ : حقیقت

اے میں تبدیلی کر سکے

کووڈ ویکسین  ایم۔ آر۔ٓاین ۔اے ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، جو کہ 

ہمارےخلیات کو ایک حفاظتی دفاعی نظام تیار کرنے کا پیغام یتا ہے۔ جب کہ

خود ہمارے جسم میں داخل ہونے کے بعد جلد ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا 

ہے

یہ ایم ۔آر،این۔اے ہمارے نیوکلیئس میں داخل نہیں ہوسکتا جہاں پہ ہمارا 

ڈی۔این۔اے موجود ہوتا ہے 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3ptQhlM

https://bit.ly/3ptQhlM


ں: افواہ رںںبنانے
ٓ
۔یسں۔ا سدانواےلںسائنپی

ںکہںکاںں ںلکووڈںےکںںٹیسٹیہںکہناںہ  ی 
۔ ںہ  نہی 

اس بات کا کہیں کوئی ثبوت نہیں کہ پی۔ سی۔آر کی: حقیقت

.کٹ بنانے والے ڈاکٹر کیری مولس نے یہ بات کہی ہو۔

پی۔سی ۔آر کٹ کے زریعے جینیاتی مواد کو شناخت کیا جاتا ہے، 

اگر تو دئیے گئے نمونے میں کووڈ کا جینیاتی مواد موجود ہوتا ہے 

تو ٹیسٹ مثبت آتا ہے۔

میں ہو گئی تھی ، پہال کورونا ۲۰۱۹ڈاکٹر مولس کی وفات اگست 

پہلے۔سےآنے کیس منظر عام پہ 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/38T50zX



ںاوں: افواہ ںہ  رںصحیحںنہی 
ٓ
ں۔یس۔ا رںپی

۔ حںدکھاںرہاںہ  ںشر ںحقیقی یہںغٹ 

فیصد درست نہیں ہوتا ہے، لیکن ۱۰۰کوئی بھی ٹیسٹ : حقیقت

اس کا یہ مطلب نٰہیں کے کووڈ کے متعلق لگائے گئے اندازے اور 

۔اس کی شدت غلط بیان کی جا رہی ہے

غلط مثبت اور غلط منفی نتائج ہر ٹیسٹ کہ اندر ہوتے ہیں ۔

لیکن ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد، کووڈ کی عالمات اور اموات کی تعداد 

کی شرح کو دعکھ کر ہم حاالت کی سنگینی کا اندازہ لگا سکتے ہیں ۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/2MrrS1R



فیصدںمریضںکوراناںےسںصحتیابںہوں٩٩٠۹۷

ںلیکنں ںہی 
ں۳جانی ںےکںمضے ے فیصدںلوگںویکسی 

ں ںہی 
اثراتںےسںہالکںہوںجانی

یہ اعداد و شمار غلط ہیں۔ دنیا بھر میں الکھوں افراد : حقیقت 

کورونا کی وجہ سے موت کا شکار ہوچکے ہیں ، اور الکھوں لوگ 

کورونا کی دیگر پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔

ویکسین کے معمولی اور اکثرغیر وقتی مضر اثرات ، کورونا سے 

ہونے والی اموات اور دیرینہ پیچیدگیوں پر بھاری نہیں ہوسکتے۔ 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/38foGig  



پںیکںصحتںےک: افواہ
ٓ
ماسکںپہنناںا

۔ ںبراںہ  لی 

اس بات کا تو کوئی ثبوت نہیں کہ ماسک پہننے سے: حقیقت

آپ کو نقصان پہنچے گا لیکن اس بات کا ثبوت ضرور ہے کہ

یہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ 

ہم سب کا کووڈ کے پھیالو کو روکنے میں ایک کردار ہے اور 

ہمیں سماجی فاصلے اور ماسل پہننے کی عادت کو اپنانا ہوگا 

تاکہ وائرس کے پھیالو کو روکنے کا سبب بنیں۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/34YX6Uv

https://bit.ly/34YX6Uv


ںکہں: افواہ ںانتظارںکرناںچاہت  ہمی 
ںطورںپہںمدافعتں

ی
ںقدرپ ےںمی  معاشر

۔ پیداںہوںجان 

معاشرے میں قدرتی طور پہ مدافعت پیدا ہونے تک : حقیقت

کورونا سے تباہ کن تعداد میں اموات ہونے کا اندیشہ ہے۔

اس طرح کی قوت مدافعت تب پیدا ہو سکتی ہے جب عوام کی اکثریت 

کو کورونا ہو چکا ہو۔

سرکاری اطالعت کے مطابق ، برطانیہ میں کورونا کی وجہ سے اب 

تک بیس الکھ سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، عوام میں قدرتی 

قوت مدافعت پیدا کرنے کے لئے اس سے بھی زیادہ اموات متوقع 

ہونگی، جو تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3s0Hfim   



ںمضوف: افواہ اگرںتمامںہسپتالںاتیے
ںتوں خایلںکیوںہسپتالںں“نائٹاینگل”ہی 

۔ پڑےںہی 

ا ہے ہسپتالوں کو آئی۔ٹی۔یو کا درجہ دیا گیگل ننائٹای: حقیقت

اس لئے دیگر سہولیات میسر نہیں۔ چونکہ اس وقت وہاں پہ 

اظافی اسٹاف بھی موجود نہیں۔

تازہ معلومات کہ مطابق این۔ایچ۔ایس اس وقت کووڈ کے مریضوں 

کی بڑهتی ہوئی تعداد سے نبرد آزما ہے۔

یہی وجہ ہے کہ این۔ایچ۔ایس اپنی دیگر معموالتی سرگرمیوں کو 

.موخر کررہا ہے۔ جیسے سرجری وغیرہ

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] bit.ly/3rYQMq4 



ں: افواہ ایکںنرسںکیمرےںےکںسامیے
ںبعدںانتق

ً
ںےکںفورا ںلگوانے ے الںکرںویکسی 

۔ گت 

وہ نرس صرف بیہوش ہوئی تھی۔ ہوش میں آنے کے : حقیقت

بعد اس نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ وہ درد کی وجہ سے 

بیہوش ہوئی تھی۔

ویکسین کو ہزاروں کی تعداد میں مریضوں پر استعمال کرنے اور 

اس کے بے ضرر ہونے کی بھرپور تسلی کے بعد ہی اس کے 

استعمال کی منظوری دی گئی ہے۔

مزید مریض جن کو ویکسین لگائی جا رہی ہے ان سے بھی 

معلومات اکھٹی کی جا رہی ہے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] reut.rs/3o6ls6k

https://reut.rs/3o6ls6k


ںاشکالںےکںجرثوں: افواہ موںںکووڈںےکںنت 
ںکاںکو ںلگوانے ے ںیکںوجہںےسںویکسی 
 
پ

۔ فائدہںنہی 

ال حقیقت؛ اس کا ابھی کوئی ثبوت نہیں کہ ویکسین نئی اشک

کے کووڈ جرثوموں کے لیے حفاظت فراہم نہیں کرتی۔

یہ فلو جیسے وائرس کہ لیے بات کہی جاتی ہے جو کہ تیزی سے

اپنی جینیاتی اشکال بدلتے رہتے ہیں۔

سائنسدان ابھی نئی اشکال کی خصوصیات کا مطالعہ کر رہے ہیں 

کرتی لیکن معمولی تبدیلیاں ویکسین کی کارکردگی کو متاثر نہیں

ہیں۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںاس ںےکںاندرںالکوحلںشاملںہ  ے ویکسی 
۔ ںیہںحاللںنہی  لی 

ی آکسفورڈ  ویکسین کے اندر ایتھانول کی مقدار ہمار: حقیقت

غذا مثالً ڈبل روٹی وغیرہ  میں موجود قدرتی مقدار سے بھی 

کم ہے ۔

بہت سے علماء نے آکسفورڈ ویکسین کو اس وجہ سے حالل قرار 

دیا ہے کہ اس میں موجود الکوحل کی مقدار قابل ذکر نہیں۔

کسی بھی چیز کو حالل قرار دینے کی ذمہداری علماء پہ ہوتی ہے۔ 

اس لئے آپ جن پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے رائے طلب کیجیئے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



یرںیاںدیگرں:افواہ ے ںکہںاندرںخٹے ے ویکسی 
۔ ںاجزاءںشاملںہی 

ے
حیواپ

موجودہ ویکسین میں کوئی بھی حیوانی اجزاء شامل : حقیقت

نہیں۔

علماء کہ بقول اگراس ویکسین میں حرام اجزاء شامل بھی ہوتے تب 

، جب کہ اس کا کوئی متبادل نہیں اس کو حالل کہا جائے گا۔ ان 

حاالت میں جب کہ ویکسین کو اعداد و شمار فائدہ مند بھی ثابت کر 

رہے ہوں۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



پںکوںکووں:افواہ
ٓ
ںےسںا ے ڈںکووڈںویکسی 

۔ ہوںسکتاںہ 

کووڈ ویکسین سے آپ کووڈ کا شکار نہیں ! نہیں : حقیقت

کرسکتی۔ 

دا ویکسین اصل میں ہمارے مدافعتی نظام کو یہ بتاتا ہے کہ کیسے وہ کووڈ پی

کرنے والے جرثومے کو پہچان کر اس سے لڑ سکتا ہے۔

اس عمل کے ضمنی اثرات بہت کم ہوتے ہیں، موجودہ ویکسین آپکو کووڈ کا 

شکار ہونے سے بچائے گی۔ 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



پںکوں:افواہ
ٓ
ںا ے رںبانجھںککووڈںویکسی 

۔ ںہ  سکتی

و اس بات کی کوئی ثبوت نہیں کہ کووڈ ویکسین آپ ک: حقیقت

بانجھ کر سکے۔

یو۔کے میں ملنے والی کووڈ ویکسین اب تک محفوظ اور پر اثر 

ثابت ہوئی ہے۔

کووڈ ویکسین کی تصدیق کا نظام ایم۔ایچ۔آ ۔اے بہت مستعدی اور 

محفوظ طریقوں پہ اپنا رہی ہے۔خاص طور پہ ان جگہوں پہ جہاں 

کوئی بھی ضمنی اثرات پائے گئے ہوں۔ 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںےکںبعدںبیھ: افواہ ںلگوانے ے ںکووڈںویکسی 
ںاثرں ںےکںنے ے ںکاںشکارںہوناں،ںویکسی  ہونے

۔ کوںثابتںکرتاںہ 

آپ کا مدافعتی نظام وائرس کے خالف دفاعی ڈھال : حقیقت

بنانے میں کئی دن اور ہفتے لے سکتا ہے۔ 

کووڈ ویکسین آپکو ان خطرناک پیچیدگیوں سے بچا سکتے ہے، جو

آپکو کورونا ہونے کی صورت میں ہو سکتی ہے۔

فیصد پر اثر نہیں ہو سکتی اس لئے ہر فرد ۱۰۰کوئی بھی ویکسین 

رور کو ینفیکشن سے بچنے کے لئے بتائی گئی احتیاطی تدابیر ض

اختیار کرنی چاہیئے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



پںکوںکووڈںانفیکشنںہوںچک: افواہ
ٓ
اںاگرںا

ں ںیکںضے ںلگوانے ے پکوںویکسی 
ٓ
ںتوںا ورتںہ 
۔ نہی 

ابھی ہمیں یہ نہیں معلوم کے کوود ہونے کہ بعد اس : حقیقت

کے خالف مدافعت کتنے عرصے باقی رہتی ہے اس لئے 

ویکسین لگوانا ہی بہتر ہے۔

جو افراد کووڈ سے متاثر ہوتے ہین وہ کئی ماہ تک محفوظ رہ سکتے 

کا ہیں لیکں اس پہ مزید تحقیق چاہیئے کیونکہ یہ افراد کووڈ کے پھیالو

سبب بن سکتے ہیں۔

ہفتے کا انتظار کرنا چاہیئے ویکسین ۴فوری مشورہ یہ ہے کہ آپ کو 

لگوانے سے پہلے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںیکںکووڈںویکس: افواہ ںمرضے پںاپتے
ٓ
ںا ے ی 

۔ ںہی  لگواںسکیی

سے تقریباً کسی سے بھی یہ مشورہ نہیں لیا جاتا کہ ا: حقیقت

ہ کونسی ویکسین لگوانی ہے ، کیونکہ یہ رسد اور دستیابی پ

منحصر ہے۔ آپکو دی گئی ویکسین ہی بہتر ہے۔

تمام ہی دستیاب ویکسین اعلی درجے کی مدافعت فراہم کرتی ہیں ۔لیکن

لوگوں کو اس بات کا دهیان رکھنا چاہیئے کہ جو ویکسین بھی وہ 

استعمال کریں وہ ایم۔ایچ۔آر۔اے سے تصدیق شدہ اور معیار، احتیاط اور 

اثر انگیزی کہ تمام تقاضے پورے کرتی ہو۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ں: افواہ ںنہی  ے ںویکسی  ،ںلگواؤںاگرںمی 
ں ہوتوںیہںدوشوںںپہںاثرںاندازںنہی 

۔گاں

ویکسین نہ صرف آپ کو کووڈ سے پیدا ہونے والی : حقیقت

پیچیدگیوں سے محفوظ رکھتی ہے ، بلکہ یہ کمیونٹی سے 

حاصل کردہ مدافعت کو بھی بہتر بناتی ہے۔

محفوظ اور موثر ویکسین کے زریعے پوری کمیونٹی میں مدافعت پیدا 

کی جا سکتی ہے جس سے الکھوں زندگیاں بچائی جا سکتی ہیں ۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںجوانںہوںںاورںکمںخطرہں: افواہ می 
ں ے ںیہںویکسی  ںہوںں،ںاسںلی  می 

۔ ںنہی  ےںلی  مٹ 

ان چند ہفتوں میں ہسپتال میں داخل ہونے والوں کی ایک : حقیقت

۔کثیر تعداد نسبتا جوان لوگوں کی ہے

اضافہ ہوتا ہے، لیکن کووڈ ہر عمر کہ ساتھ بیماری کی شرح میں

ے عمر کہ افراد کو متاثر کرتا ہے۔کووڈ سے دیرپا پیچیدگیاں اور ہون

والی اموات کے بدتریں نتائج کے خطرے کو ویکسین کی مدد سے 

کم کیا جا سکتا ہے

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ضفںشدیدںبیمارںاورںبوڑےھں: افواہ
ں ،ںاسںلی  ںہی 

 
افرادںیکںامواتںواقعںہوپ

ں ورتںنہی  ںضے
 
۔مجھےںاحتیاطںیکںکوپ

یہ بات بلکل غلط اور غیر اخالقی ہے: حقیقت 

اس وقت انتہائی نگہداشت والے یونٹوں میں داخل ہونے والوں کی اوسط عمر 

صرف ساٹھ سال ہے۔تمام عمر کہ مریض یکساں توجہ کے حقدار ہیں اور ان 

سب کی زندگیاں اتنی ہی قیمتی ہیں۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ں: افواہ
ی
ںمسئلہںکرپ

 
ںکوپ ے اگرںویکسی 

،ںتوںاسںیکںزمہںداریںکیسںپہںعائد ہ 
۔
ی
ںہوپ نہی 

تیار کنندہ کمپنیاں اس کی تمام زمہ داریوں سے بری الذمہ : حقیقت

نہیں۔ 

نہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو یہ حوصلہ دینے کہ کہ وہ بغیر نقصان کا تخمی

لگائے کووڈ کے خالف ویکسین کی تیاری کریں گورنمنٹ نے انہیں کچھ 

شہری زمہ داریوں سے استثنی دیا ہے اور ویکسین سے ہونے والے کسی 

نقصان کو ایک اسکیم میں ڈاال گیا ہے  

پھر بھی کمپنیوں کہ اوپر کچھ زمہ داریوں کو پورا کرنا الزمی ہے۔ 

ہیں۔یہ کوئی نیا قانون نہیں بہت سی اور دیگر ویکسین اس اسکیم کہ تحت آتی

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref] https://bit.ly/3oPzsl9
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بہتںےسںماہرانںصحتںبیھںاسں: افواہں
۔ ںےکںخالفںہی  ے ویکسی 

اکثر و بیشتر سائنسدان ، ڈاکٹر اور ماہرین صحت اس: حقیقت

ویکسین کہ استعمال کے حق میں ہیں۔

ویکسین کا مقصد لوگون کو شدید نوعیت کی بیماری اور اموات میں اضافہ 

سے محفوظ رکھنا ہے۔

تمام دنیا کہ سائنسدانون نے مل کر یہ محفوظ ویکسین تیار کی ہر جو ہزاروں 

.زندگیوں کو محفوظ کرنے کا زریعہ ہے۔

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںیکںوجہںےس: افواہ ے کووڈںیکںویکسی 
۔ ںہی 

 
لوگوںںیکںامواتںہوپ

اگر کچھ لوگوں کی اموات ویکسیں لگوانے کے بعد ہو گئی ہے تو : حقیقت

.اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ اموات الزمی ویکسین کی وجہ سے ہی ہوئی ہیں۔

ان اگر دس ملین افراد کو ویکسین لگائی گئی ہے جس کے ابھی تک کویہ نقص

افراد کسی بھی غیر متعلقہ  وجہ ۱۴۰۰۰علم میں نہیں، تب بھی ان میں سے 

سے موت کا شکار ہو سکتے ہیں۔

یہ ہم صرف اسی صورت میں طے کر سکتے ہیں کہ ویکسین کہ شدید مضر 

اثرات ہیں جب ہم ان ویکسین لگوانے والے افراد کا موازنہ انکی ہی عمر کہ 

دیگر افراد کہ ساتھ کر کہ دیکھیں 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]



ںں ے ںےسںپہےلویکسی  ۱۰۰کوںعوامںتکںالنے
۔ہونامحفوظںفیصدں چاہت 

جن امراض کا ویکسین سے عالج ممکن ہے ان میں :  حقیقت

۱۰۰ویکسین  ایک محفوظ طریقہ کار ہے ، لیکن کوئی بھی دوا 

فیصد  محفوظ نہیں ہو سکتی۔                                                                                                 
.

ویکسین ویسے ہی ایک بہتریں اور محفوظ طریقہ عالج ہے ، لیکن کسی بھی

عالج کہ لئے ناممکن نتائج حاصل کرنے کے عزائم نہیں طے کرنے چاہیے۔

فیصد محفوظ نہیں ہوتیں۔۱۰۰زندگی میں سب چیزیں 

[E] covid@britishima.org [i] The final decision is always the responsibility of the individual [Ref]


