د اخیستوونکو او پاملرنه کوونکو لپاره د کوویډ ۱۹ -موډرنا واکسین د کارونې حقیقت پاڼه،
تر څو په هغو کسانو کې د  ۲۰۱۹کال د کرونا ناروغۍ مخینوی وکړي چې عمر یې  ۱۸کاله
او یا هم له دې لوړ وي
تاسو ته د کوویډ ۱۹ -موډرنا واکسین وړاندې کېږي ،تر څو د  ۲۰۱۹کوویډ ۱۹ -ناروغۍ مخنیوي وکړئ .دغه ناروغي د
 SARS-CoV-2له کبله رامنځته شوې ده .په دغه حقیقت پاڼه کې هغه معلومات ځای پر ځای شوي دي ،چې تاسو سره د (
 )Moderna COVID-19واکسین ګواښونو او ګټو په اړه پوهېدلو کې ،چې ښایي تاسو یې ترالسه کړئ ،مرسته کوي ،ځکه چې
د کووېډ ۱۹-ناروغي اوس هم شتون لري.
د کووېډ  ۱۹-موډرنا واکسین یو واکسین دی او ممکن تاسو په کورنا ویروس د اخته کېدو څخه خوندي وساتي.
د کوویډ ۱۹ -د موډرنا واکسین په اړه د معلوماتو لپاره دغه حقیقت پاڼه ولولئ او که چېرې کومه پوښتنه لرئ د واکسین چمتو
کوونکي سره خبرې وکړئ .د کووېډ ۱۹ -د موډرنا واکسین ترالسه کول ستاستو خپله ټاکنه ده.
د کووېډ۱۹ -موډرنا واکسین له  FDAڅخه د بېړنۍ کارونې اجازه ترالسه کړې ده تر څو چمتو کړي:
• د  ۱۸کلنو او لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره د دوه ډوزونو لومړنۍ لړۍ؛
• درېیم لومړنی ډوز د هغو کسانو لپاره چې عمر یې  ۱۸کاله ا یا هم تر دې لوړ وي
• یو واحد تقویت کوونکی ډوز د هغو کسانو لپاره چی  ۱۸کلن ا و یا تر دی هم لور دی او د موډرنا واکسین لومړنی دوره
بشپر کړي وی.
• یو واحد تقویت کوونکی دوز هغو کسانو لپاره چی  ۱۸کلن او یا تر دی هم لور دی چی مختلف مجاز او یا تصویب
شوی کووید ۱۹-واکسین سره لومرنی واکسین بشپر کری.
د کووېډ -موډرنا  ۱۹واکسین ښایي هر څوک خوندي نه کړي.
دغه حقیقت پاڼه ښایې نوې یا تازه شوې وي .وروستۍ حقیقت پاڼې د لوستلو لپاره مهرباني وکړئ الندې لینک څخه لیدنه
وکړئwww.modernatx.com/covid19vaccine-eua.:
وړاندې ل ه دې چ ې دغه واکسین ترالسه کړئ څه شي ته اړتیا لرئ؟
کووېډ  ۱۹-څه شی دی؟
کووېډ ۱۹ -د  SARS-CoV-2ویروس څه رامنځته شوی دی .دغه ډول کرونا ویروس له دې وړاندې نه و لیدل شوی .تاسو بل کس
سره چې دغه ویروس لرې ،د اړیکې له الرې پر  COVID-19اخته کېږئ .کرونا په لویه کې یوه تنفسي ناروغي ده ،چې کوالی
شي په نورو ارګانونو هم اغیزه وکړي .هغه خلک چې په  COVID-19اخته دي د ډېرو نښو نښانو د درلودو راپور یې ورکړل
شوی ،چې له معتدلو نښو څخه تر جدي ناروغیو پورې پکې شاملې دي .دغه نښې نښانې کېدای شي له  ۲څخه تر  ۱۴ورځو وروسته
له ویروس سره مخامخ شي .په دې کې ښایي الندې نښې نښانې شتون ولري :تبه یا زکام ،ټوخی او ساه لنډي ،د بدن د عضالتو
ستړیا او سر درد ،تازه په تازه د خوند یا بوی د حس له السه ورکول ،د ستوني درد ،د پزې بهېدل یا بندېدل ،التهاب یا کانګې ،او
اسهاالت.
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د کووېډ ۱۹ -موډرنا و اکسین څه شی دی؟
د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین یو ناتصویب شوی واکسین دی چې ښایي د کووېډ  ۱۹مخنیوی وکړي.
د  ۱۸کالو او له دې لوړ عمر لرونکو کسانو کې د کووېډ  ۱۹د مخنیوي لپاره د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین د بېړنۍ کارونې اجازه
 FDAورکړې ده .دغه اجازه یې د بېړنۍ کارونې ) (EUAپر بنسټ ورکړې ده.
د بېړنۍ کارونې ) (EUAپه اړه د نورو معلوماتو لپاره د (د بېړنۍ کارونې اجازه ) (EUAڅه شی ده؟)برخه د دې حقیقت پاڼې په
وروستۍ برخه کې وګورئ.
وړاندې ل ه دې چې تا سو د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین ترالسه کړئ ،و اکسین چمتو کوونکي ت ه مو باید څه یادونه وکړئ ؟
د خپل واکسین چمتو کوونکي ته د خپلو ټولو روغتیایي شرایطو په اړه ووایئ که چېرې تاسو:
• کوم حساسیت لرئ
• که د زړه د عضالتو التهاب (مایوکارډیټس) او یا هم له زړه څخه بهر د استر التهاب (پیریکارډیټس) لرئ
• که تبه لرئ
• که د وینې اختالل لرئ یا د وینې کموالي
• که معافیت مو کم شوی وي یا په داسې درملو روږدي یاست چې ستاسو د معافیت سیستم یې اغېزمن کړی
• حامله یاست او که د حامله کېدو پالن لرئ چې حامله شئ
• که شیدئ ورکوئ
• د کووېډ  ۱۹بل واکسین مو کړی وي
• که کله هم د پیچکارۍ پر مهال بې هوښه شوي یاست
څوک باید د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین ترالسه کړي؟
 FDAد  ۱۸کالو او له دې د لوړ عمر لرونکو کسانو لپاره د کووېډ  ۱۹-د موډرنا واکسین د بیړنۍ کارونې اجازه
ورکړې ده.
څوک باید د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین ونه کړي؟
تاسو باید د کووېډ  ۱۹موډرنا واکسین ونه کړئ که چېرې:
• که د دې واکسین له مخکني ډوز څخه وروسته مو حساسیت لرونکی غبرګون درلود
• که د دې واکسین د هر ډول اجزاو پر وړاندې مو شدید حساسیت لرونکی غبرګون درلود
د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین له کومو اجزاوو څخه جوړ شوی دی؟
د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین الندې اجزاوې لري :میسینجر ریبونیوکلیک اسید ) ،(mRNAلیپیډز ( ،SM-102پولیټین ګالیکول
] ،[PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMGکولیسټرول او distearoyl-sn-gly. - -1,2فاسفوچولین )] ،[DSPCترومیتامین،
ټرومیتامین هایدرو کلورایډ ،اسیتیک اسید ،سوډیم اسټیټ ټري هایدریټ ،او سوکروز.
د کووېډ  ۱۹-موډرنا واکسین څنګه ورکول کېږي؟
د کووېډ  ۱۹-موډرنا واکسین به تاسو ته د پیچکارۍ په وسیله ستاسو په عضالتو کې درکړل شي.
لومړۍ مرحله :د کووېډ  ۱۹موډرنا واکسین د  -۲ډوز لړۍ په ډول د یوې میاشتې په فاصله کې تنظمیږي .د درېیمې لومړنۍ لړئ
ډوز ښایي له دویم ډوز لږ تر لږه یوه میاشت وروسته هغه کسانو ته ورکړل شي چې د معافیت ځانګړي ډولونه ولري.
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بوسټر ډوز:
• د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین یو واحد بوسټر ډوز ښایي د لومړنۍ لړۍ له بشپړېدو وروسته لږ تر لږه ۵میاشتې وروسته الندې
کسانو ته ورکړل شي:
• د مودرنا کووید ۱۹-واکسین یو واحد دوز ممکن د  ۱۸کالو او تر هغه دیر عمر لرونکی اشخاصو ته ورکرل شي چی د مختلف
مجاز یا تصویب شوی کووید ۱۹-واکسین سره لومرنی واکسین بشپر شی .مهربانی وکری د بوستر دوز د وخت په اره خپل
روغتیا پاملرنی چمتو کونکی سره وگوری.
ایا د کوویډ 19-موډرنا واکسین له دې وړاندې کارول شوی دی؟
د کووېډ ۱۹ -موډرنا واکسین یو ناتصویب شوی واکسین دی .په کلینکي ازمونو کې کابو  ۱۵۴۰۰هغو کسانو چې عمرونه یې ۱۸
کاله او له دې لوړ دي لږ تر لږه یو ډوز د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ترالسه کړی .د  ۲۰۲۰کال د ډسمبر میاشتې له  ۱۸نېټې
راهیسې میلیونونو کسانو د (بېړنۍ کارونې اجازې) څار الندې دغه واکسین ترالسه کړی دی.
د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ګټې څه دي؟
په یوه روانه کلینیکي ازموینه کې د کووېډ ۱۹-مخنیوي لپاره ښودل شوې چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین له  ۲ډوزو څخه وروسته
د یوې میاشتې وقفه کې ورکول شوی دی .د کووېډ ۱۹-پر وړاندې د خوندیتوب موده اوس مهال ناڅرګنده ده.
د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ګواښونه کوم دي؟
ډېره لږه شونتیا لیدل کېږي ،چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین د شدید حساسیتي غبرګون المل شي .یو شدید حساسیتي غبرګون معموالً
د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین د ډوز له اخیستو وروسته له څو دقیقو څخه تر یوه ساته پورې رامنځته کېږي .په دې اساس ،ستاسو د
واکسین چمتو کوونکی ښایي له تاسو څخه وغواړي تر څو په هغه ځای کې پاتې شئ چېرې چې تاسو د واکسین له اخیستو وروسته د
څارنې په موخه خپل واکسین ترالسه کړی .د شدید حساسیتي غبرګون په نښو نښانو کې کېدای شي الندې موارد شامل وي:
• د ساه اخیستنې ستونزه
• د مخ او ستوني پړسوب
• د زړه چټک ټکان
• ستاسو د بدن خارښت
• سرخوږی او کمزوري
ځینو هغو خلکو ته د زړه د عضالتو سوزش او له زړه څخه بهر د استر التهاب پیدا شوی چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین یې ترالسه
کړی.ډیر ځله په نارینه وو کې د  40کلونو څخه کم عمر لري د ښځو او زړو نارینه وو په پرتله په ډېری دغو کسانو کې د کووېډ-
۱۹موډرنا واکسین د دویم ډوز له اخیستو وروسته په څو ورځو کې دغه نښې نښانې پیل شوې .د یادو ستونزو رامنځته کېدو سلنه ډېره
کمه ده .که چېرې د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین له ترالسه کولو وروسته په خپل ځان کې الندې نښې وینئ نو په بېړنۍ توګه د روغتیایي
پاملرنې غوښتنه وکړئ:
• د سنیې درد
• ساه لنډي
• د زړه چټک ټکان ،درزېدل او یا هم د زړه د ټکان احساس
هغه جانبي اغېزې چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ته په کلینیکي ازموینو کې پېښې شوي ،الندې موارد پکې
شامل دي:
• د پیچکارۍ (انجیکشن) د سایټ غبرګون :په لګول شوي الس کې د انجیکشن له کبله درد ،د لمف نوډونو درد،
نرموالی او پړسوب ،سخت پړسوب او سوروالی.
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عمومي جانبي عوارض :ستړیا ،سردرد ،د عضالتو درد ،بندونو درد ،زکام ،زړه بدوالی او کانګې ،تبه او خارښت

هغه جانبي عوارض چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین د اجازې پر مهال د دې واکسین د استعمال په وخت کې یې راپور
ورکړل شوی په الندې ډول دي:
• شدید حساسیتي غبرګونونه
• د زړه د عضالتو التهاب
• له زړه څخه دباندې د استر التهاب
• د واکسین د پیچکاري کولو پر مهال بې هوښه کېدل
دغه ښایي د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ټول ممکن جانبي عوارض نه وي ،نور جدي او غیر متوقع جانبي عوارض هم ښایي
رامنځته شي .د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ال هم په کلینیکي ازمونو کې د څېړنې الندې دی.
د جانبي اغېزو پر وړاندې باید څه وکړم؟
که چېرې تاسو شدید حساسیتي غبرګون لرئ ۹-۱-۱ ،ته زنګ ووهئ او یا هم نږدې روغتون ته والړ شئ.
که چېرې تاسو کومه جانبي ستونزه لرئ ،چې تاسو په تکلیفوي او له منځه نه ځي ،نو خپل واکسین چمتو کوونکي او یا هم
روغتیا پال سره اړیکه ونیسئ.
د واکسین د جانبي عوارضو راپور  FDA/CDCد واکسین منفي پېښو راپور ورکولو سیسټم ) (VAERSته ورکړئ1- .
 800-822-7967د ) (VAERSوړیا شمېره ده او یا هم په انالین توګه  https://vaers.hhs.gov/reportevent.htmlته راپور
ورکړئ .مهرباني وکړئ د راپور فورمه د  ۱۸ #شمېرې بکس په لومړۍ کرښه کې د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین په ) (EUAکې
شامل کړئ.
پر دې سربېره تاسو کوالی شئ د جانبي عوارضو راپور په  )1-866-MODERNA (1-866-663- 3762).موډرنا Inc ،TX
ته ورکړئ.
تاسو ته ښایي په  v-safeکې هم د نوم لیکنې واک درکړل شي v-safe .یوه نوې داوطلبانه د زیرک ټیلفون وسیله ده ،چې د
متن د پیغام لېږدولو او وېب سروې ترسره کوي ،تر څو د هغو کسانو سره وګوري چې واکسین شوي او د کووېډ ۱۹-له واکسین
وروسته یې احتمالي ضمني اغېزې معلومې کړي.
 V-safeداسې پوښتنې کوي ،چې له  CDCسره د کرونا واکسینونو د خوندیتوب څارنه کې مرسته کوي V-safe .د اړتیا پر
مهال د واکسین د دویم ډوز یادونه هم برابروي او د  CDCله لوري په ژوندۍ بڼه ټېلفون څارل کېږي .که چېرې کډونوال د
کووېډ۱۹-د واکسین له کولو وروسته د پام وړ روغتیایي عوارضو راپور ورکړي .د نوملیکنې څرنګوالي په اړه د نورو
معلوماتو لپاره  www.cdc.gov/vsafe.وګورئ.
څه به وشي که چېرې زه د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین د نه اخیستو پرېکړه وکړم؟
دا ستاسو خپله خوښه ده ،چې د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین کوئ که نه .که چېرې یې تاسو د نه ترالسه کولو پرېکړه وکړئ ،دا
به ستاسې معیاري روغتیایي پاملرنه کې بدلون رامنځته نه کړي.
ایا د کووېډ ۱۹-د مخنیوي لپاره د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین سربیره بل انتخاب شته؟
د کووېډ ۱۹-د مخنیوي لپاره بله ټاکنه کومیرناټي دی .دا هم د  FDAله لوري د کووېډ ۱۹-تصویب شوی واکسین دی .د کووېډ-
 ۱۹د مخنیوي په موخه نور واکسینونه ښایي د بېړنۍ کارونې تر واک الندې موجود وي.
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آیا نورو واکسینونو سره هممهاله زه کوالی شم د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین هم ترالسه کړم؟
په ورته وخت کې د نورو واکسینونو په څېر  FDAته د کووېډ۱۹-واکسین د تنظیمولو په الړه ال هم معلومات نه دي سپارل شوي .که
چېرې تاسو له نورو واکسینونو سره یو ځای د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین د ترالسه کولو په اړه فکر کوئ ،خپل روغتیا پال سره د خپلې
ټاکنې په اړه خبرې وکړئ.
د نورو واکسینونو په څیر په ورته وخت کې د موډرنا  COVID-19واکسین اداره کولو په اړه الهم معلومات  FDAته ندي سپارل شوي .که
تاسو د نورو واکسینونو سره د  Moderna COVID-19واکسین ترالسه کولو په اړه فکر کوئ ،د خپل روغتیا پاملرنې چمتو کونکي سره
د خپلو اختیارونو په اړه بحث وکړئ.

څه به وشي که زه د معافیت کمښت سره مخامخ شم؟
که چېرې تاسو له معافیتي اړخه کمزروي یاست ،ښایي د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین د درېیمې لومړنۍ مرحلې ډوز ترالسه کړئ .درېیم
ډوز ښایي ال هم د کووېډ ۱۹-پر وړاندې هغو خلکو کې بشپړ معافیت چمتو نه شي کړای چې معافیت یې کم شوی دی .او تاسو باید د
کووېډ ۱۹-مخنیوي کې د مرستې په موخه فزیکي پاملرنې دوام ورکړئ .پر دې سربېره ،ستاسو نږدې اړیکې باید په مناسبه توګه واکسین
شي.
دریم دوز ممکن الهم د  COVID-19لپاره بشپړ معافیت چمتو نه کړي په هغه خلکو کې چې معافیت کم شوي دي  ،او تاسو باید د
 COVID-19مخنیوي کې د مرستې لپاره فزیکي احتیاط ته دوام ورکړئ .برسېره پردې ،ستاسو نږدې اړیکې باید د مناسبې په توګه
واکسین شي.

که زه حامله یا شیدې ورکوم څه به وشي؟
که چېرې تاسو حامله یا شیدې ورکوونکې یاست ،خپل انتخاب مو له خپل روغتیا چمتوو کوونکي سره شریک کړئ.
آیا د کووېډ ۱۹-واکسین به پر کرونا اخته کړي؟
نه ،د کووېډ۱۹-موډرنا واکسین  SARS-CoV-2نه لري او نه شي کوالی تاسو په کووېډ ۱۹-اخته کړي.
د واکسین کار مو وساتئ
کله چې تاسو لومړی ډوز ترالسه کړئ ،تاسو ته به د واکسین کارت درکړل شي او تاسو ته به وښیي چې د کووېډ ۱۹-موډرنا دویم
ډوز واکسین بیا کله واخلئ .په یاد ولرئ کله چې د واکسین کولو لپاره راځئ خپل کارت له ځان سره راوړئ.
نور معلومات
که چېرې تاسو کومه پوښتنې لرئ؛ ویب پاڼې ته الړ شئ یا هم د ټېلفون الندې شمېرې ته زنګ ووهئ .وروستیو حقیقت پاڼو ته د
السرسي لپاره مهرباني وکړئ الندې  QRکوډ سکین کړئ.
د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین وېب پاڼه
د ټېلفون شمېره
1-866-MODERNA
)(1-866-663-3762

www.modernatx.com/covid19vaccine-eua

څنګه کوالی شم نور هم زده کړم؟
• د واکسین چمتو کوونکي څخه پوښتنه وکړئ
•  CDCڅخه لیدنه وکړئ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
•  FDAڅخه لیدنه وکړئ https://www.fda.gov/emergency-preparedness-and-response/mcm-legal- regulatory-and-
policy-framework/emergency-use-authorization

•

د خپل ریاست او یا هم سیمه ییزې عامې روغتیا ریاست سره اړیکه ونیسئ
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زما د واکسین معلومات چېرته ثبتېږي؟
د واکسین چمتو کوونکی ښایي ستاسو د و اکسین معلومات ستاسو په ایالت ،سیمه ییزه قضایي حوزه کې د معافیت د معلوماتو سیستم
) (IISیا هم بل ټاکل شوي سیستم کې شامل کړي .دا به تضمین وکړي چې د دویم ډوز واکسین ترالسه کولو پر مهال به تاسو یو ډول
واکسین ترالسه کړئ .د ) (IISپه اړه د نورو معلوماتو ترالسه کولو لپاره الندې لینک وګورئ:
https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/about.html.

آیا زه د کووېډ ۱۹-واکسین د ترالسه کولو لپاره باید اداري فیس ورکړم؟
نه ،په دې وخت کې د واکسین چمتو کوونکی نه شي کوالی د واکسین د ډوز درکولو پر مهال له تاسو پیسې واخلي او یا هم له خپل
جیب څخه کوم اداري فیس ورکړئ ،که چېرې یوازې د کووېډ ۱۹-واکسین ترالسه کوئ .په هر صورت ،د واکسین چمتو کوونکی
ښایي د یوه پروګرام یا پالن څخه مناسب لګښت وغواړي ،چې د واکسین اخیستونکي لپاره د کووېډ ۱۹-واکسین اداري فیس
رانغاړي( .لکه شخصي بیمه ،درمل ،میډیکاډ او د کووېډ HRSA ۱۹-غیر بیمه شوی پروګرام د غیر بیمه اخیستونکي لپاره).
د شکمنې درغلۍ د قضیې راپور چېرته ورکړم؟
هغه خلک چې د کووېډ ۱۹-د  CDCواکسین کولو پروګرام له اړتیا څخه د هر ډول احتمالي سرغړونې څخه خبر وي ،هڅول کېږي،
چې د متحدو ایالتونو د روغتیا او بشري خدمتونو څانګي د عمومي مفتش دفتر ته په الندې ادرس راپور ورکړي1-800-HHS-TIPS :
or TIPS.HHS.GOV.

د ټپونو د جبران د مخنیوي پروګرام پر وړاندې اقدامات څه دي؟
د ټپونو د جبران د مخنیوي پروګرام ) (CICPیوه فدرالي برنامه ده ،چې ښایي د دې واکسین په کډون د ځینو درملو یا واکسینونو له
لوري زیانمنو شوو خلکو ته د روغتیایي پاملرنې او نوور ځانګړو لګښتونو د ورکړې برخه کې مرسته وکړي (CICP) .ته باید د
واکسین د ترالسه کولو نېټې څخه وروسته د یو کال په اوږدو کې د زیان ادعا ورورسپارل شي .د دغه پروګرام په اړه د نورو
معلوماتو لپاره الندې لینګ وګورئ www.hrsa.gov/cicp/
او یا هم دې شمېرې سره اړیکه ونیسئ1-855-266-2427 :
د بېړنۍ کارونې اجازه ) (EUAڅه شی دی؟
د متحدو ایالتونو د  FDAد کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین د بېړنۍ کارونې  EUAپه نامه د بېړني السرسي تر مېکاننزم الندې چمتو
کړی ،چې د روغتیا و بشري خدمتونو د سکرتریت ) (HHSله لوري یې مالتړ کېږي او داسې شرایط شتون لري ،تر څو د کووېډ-
 ۱۹وبا پر مهال د درملو او بیولوژیکي محصوالتو بېړنۍ کارونه توجیه کړي.
د کووېډ ۱۹-موډرنا واکسین ته  FDAد تایید شوي یا پاک شوي تولید په څېر بیا ځلي کتنه نه ده کړېFDA .ښایي د ځینو معیارونو
له بشپړولو وروسته یوازې د بېړنۍ کارونې اجازه یا ) (EUAصادر کړي ،چې بشپړ ،تایید شوي او شته بدلونه شتون نه لري .پر دې
سربېره د  FDAپرېکړه د شته ساینسي ټولیزو شواهدو پر بنسټ ده ،چې څرګندوي ښایي دغه محصول د کووېډ ۱۹-وبا پر مهال د
کووېډ ۱۹-مخنیوي لپاره اغېزناک وي او دا چې د محصول پېژندل شوې او احتمالي ګټې د پېژندل شوو احتمالي ګواښونو څخه
ډېرې دي .دا ټول معیارونه باید پوره شي ،تر څو د کووېډ ۱۹-وبا پر مهال محصول ته د کارولو اجازه ورکړي .د کووېډ ۱۹-موډرنا
واکسین لپاره EUAد کووېډ ۱۹-د  EUAاعالمیې د مودې لپاره د دې محصوالتو بېړنۍ کارونه توجیه کوي ،پرته له دې چې لغوه
شي (له دې وروسته ښایي محصوالت نور ونه کارول شي).
د موډرنا  COVID-19واکسین لپاره  EUAد  COVID-19 EUAاعالمیې د مودې لپاره د دې محصوالتو بیړني کارونې توجیه کوي ،
پرته لدې چې لغوه یا لغوه شي (له دې وروسته ممکن محصوالت نور ونه کارول شي).
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