سےﮐﻮوڈ 19-وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯿﺲے
ﮦم نے اﺗﻨﯽ ﺗﯿﺰ ی
ِ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐﯽ؟
 23ﻓﺮوری 2021 ،

ﮐﻮوڈ 19-وﺑﺎﺋﯽ ﻣﺮض کے آﻏﺎز کے ﺑﻌﺪ اﯾﮏ ﺳﺎل سے بھی ﮐﻢ ﻋﺮصے ﻣﯽںﻣﺘﻌﺪد وﯾﮑﺴﯿﻦ پﮦلے ﮦی ﺗﯿﺎر
ِ
اورﻣﻨﻈﻮرﮐﯽ ﺟﺎ ﭼﮑﯽ ﮦیں۔ اس ﺑﻠﯽٹن ﻣﯽں ﺑﺘﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮨﮯکﮦ یﮦ اﺗﻨﯽ ﺟﻠﺪی ﮐﯿﺲے ﮦوا۔ ڈاکٹروں اور ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ نے اس
ﺑﻠﯽٹن ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯽ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﯽ ﮨﮯ۔

 .1ﺳﺎﺋﻨﺲ دان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽں اور ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﯾﺠﻨﺴﯿﺎں وﺑﺎﺋﯽ ﻣﺮض ﮐﯿﻠﺊے ﺗﯿﺎری ﮐﺮ رﮦی تھیں۔
● ﺳﺎﺋﻨﺴﺪان ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽں اور ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻤﺎﻟﮏ ﮐﯽ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﻮاﻣﯽ اﯾﺠﻨﺴﯿﺎں ﮐﺌﯽ ﺳﺎﻟﻮں سے وﺑﺎﺋﯽ ﻣﺮض ﮐﯽ ﺗﻮﻗﻊ ﮐﺮ رﮨﮯ تﮬﮯ
● اور اس سے پﮦلے ﮦی وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺗﯿﺎر ﮐﺮنے کے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ ﺗﯿﺰ ﮐﺮنےﮐﯿﻠﺊے ﺷﺮاﮐﺖ داری ﮐﻮ ﺗﺸﮑﯿﻞ دے ﭼﮏے ﮦیں۔
ﮐﻮوڈ 19-ﻣﮑﻤﻞ ﻃﻮر ﭘﺮﮐﺴﯽ ﻧﺌﯽ ِﻗﺴﻢ ﮐﺎ واﺋﺮس نﮦیں ﮨﮯ۔ یﮦ دوﺳﺮے ﮐﻮروﻧﺎ واﺋﺮس ﺟﯿﺴﺎ ﮦی ﮨﮯ ﺟﯿﺲےکﮦ ﺳﺎرس )(SARS
●
ِ
واﺋﺮس ،ﺟﺲ ﮐﺎ بڑے ﭘﯿﻤﺎنے ﭘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻊﮦ ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ تھا۔
● ﮐﯿﻨﯽڈا ﻣﯽں دﺳﺘﯿﺎب دو وﯾﮑﺴﯿﻦ )ﻓﺎﺋﺰر ﺑﺎﺋﯿﻮ ٹﯾﮏ اور ﻣﻮڈرنﮦ( اﯾﻢ آر اﯾﻦ اے ٹﮐﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﺮکے ﺗﯿﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽں ﮦیں ﺟﻮ
ﮐﻮوڈ 19-واﺋﺮس ﮐﯽ ﻧﺸﺎﻧﺪﮦی ﮐﺮنے
پﮦلے ﮦی ﺗﯿﺎر ﮐﯽ ﮔﺌﯽں تھیں اور دوﺳﺮے کے ﻟﺊے ﺗﻔﺘﯿﺶ ﮐﯽ ﮔﺌﯽں۔ ﺑﯿﻤﺎرﯾﻮں اس ﻃﺮح ِ
کے ﺑﻌﺪ اس ٹﯾﮑﻨﺎﻟﻮﺟﯽ ﮐﻮ بﮦت ﺗﯿﺰی سے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔

 .2ﮦر اﯾﮏ ﺑﯿﮏ وﻗﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﻧﺪاز ﻣﯽں ﮐﺎم ﮐﺮ رﮦا تھا۔

● واﺋﺮس سے ﭘﯿﺪا ﮦونے والے ﺟﯿﻨﯿﺎﺗﯽ ﻣﻮاد ﮐﯽ بﮦت ﺗﯿﺰی سے ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ اور اسے ﻋﺎم ﮐﺮدﯾﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﮐﻮوڈ 19-وﯾﮑﺴﯿﻦ رﯾﺴﺮچ ﮐﯿﻠﺊے وﻗﻒ ﮐﺮدی ﮔﺌﯽ تھی۔
● بڑھﺗﯽ ﮦوﺋﯽ ﻋﺎﻟﻤﯽ ﻓﻦڈﻧﮓ ِ
● اﯾﮏ ﮦی وﻗﺖ ﻣﯽں ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﯽں ٹﯾﺲٹ اور ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺎری تھی۔
● وﯾﮑﺴﯿﻨﺰﮐﯽ ﺗﯿﺎری ﭘﺮﮐﺎم ﮐﺮنے والے ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ نے ﻣﺆﺛﺮ ﻃﺮﯾﻘﻮں سے اﭘﻦے ڈیٹا ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮنے اور ﺷﯿﺌﺮﮐﺮنےﮐﯿﻠﺊے اﻟﯿﮏٹراﻧﮏ
ﻃﺮﯾﻘﻮں ﮐﺎ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮐﯿﺎ۔

 .3بﮦت سے ﻟﻮﮔﻮں نے ٹﯾﺲٹﻧﮓ ﮐﯿﻠﺊے رﺿﺎﮐﺎرانﮦ ﺧﺪﻣﺎت ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دیں۔
وﯾﮑﺴﯿﻨﺰ ﺟﺐ ﺗﮏ ﻣﻨﻈﻮر نﮦیں ﮦوﺳﮑﺘﯽں ﺟﺐ ﺗﮏ کﮦ اس ﮐﯽ بڑی ﺗﻌﺪاد ﻣﯽں اﻧﺴﺎﻧﻮں ﭘﺮ ٹﯾﺲٹﻧﮓ نﮦ ﮐﺮﻟﯽ ﺟﺎئے۔ انﮦیں
ﭘﺲ ﻣﻨﻈﺮ کے ﮦزاروں
"ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻞ ٹراﺋﻠﺰ" کﮦا ﺟﺎﺗﺎ
ﮨﮯ۔ﮐﻮوڈ19-ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻞ ٹراﺋﻠﺰﮐﯿﻠﺊے بﮦت ﺳﯽ ﻋﻮاﻣﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺣﺎﺻﻞ تھی اور ﺗﻤﺎم ِ
ِ
ﮐﻮوڈ 19-وﯾﮑﺴﯿﻨﺰ ﺗﯿﺎرﮐﺮنےﮐﯿﻠﺊےﮐﻠﯿﻨﯿﮑﻞ ٹراﺋﻠﺰﮐﺎ ﺳﺎﺋﺰ اس
ﻃﺮح
اس
ﻟﯿﺎ۔
ﺣﺺﮦ
ﭘﺮ
ﻃﻮر
رﺿﺎﮐﺎرانﮦ
ﻓﻮری
ﻟﻮﮔﻮں نے ٹراﺋﻠﺰ ﻣﯽں
ِ
ﻃﺮح کے ﮦونے والے ٹراﺋﻠﺰ سے بﮦت بڑا تھا۔

 .4اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﮐﯽ زﯾﺎدﮦ ﺷﺮﺣﻮں ﮐﯽ وجﮦ سے  ،وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯽ ﺟﺎﻧﭻ ﻣﯽں ﻣﺪد ﻣﻠﯽ
وﯾﮑﺴﯿﻨﺰﮐﻮوڈ19-کے ﺧﻼف ﺗﺤﻔﻆ ﻓﺮاﮦم ﮐﺮﺗﯽ ﮦیں۔ تھوڑے
ﮐﻮوڈ 19-اﻧﻔﯿﮑﺸﻦ ﮐﯽ زﯾﺎدﮦ ﺷﺮح نے یﮦ دﯾﮏھﻧﺎ آﺳﺎن ﺑﻨﺎ دﯾﺎ کﮦ آﯾﺎ
●
ِ
ِ
ﮐﻮوڈ 19-سے ﺑﯿﻤﺎر ﮦونے والے اﻓﺮادﮐﯽ اﯾﮏ ﺧﺎﺻﯽ زﯾﺎدﮦ ﺗﻌﺪاد تھی ﺟﻦﮦوں نے وﯾﮑﺴﯿﻦ
ﮦی ﻋﺮصےکے اﻧﺪر ،اس ﮔﺮوپ ﻣﯽں ِ
ﻟﮕﻮانے والےﮔﺮوپ کے ﻣﻘﺎﺑﻞے ﻣﯽں وﯾﮑﺴﯿﻦ نﮦیں ﻟﮕﻮاﺋﯽ تھی۔ اس سے یﮦ ﻇﺎﮦر ﮦوا کﮦ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﻣﺆﺛﺮ تھی۔
ﮐﻮوڈ19-ﮐﯽ
● اس سے پﮦلےکﮦ وﮦ ﮐﻮﺋﯽ اﯾﺴﯽ وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺑﻨﺎﺋﯽں ﺟﻮ ﻣﺆﺛﺮ ﮨﮯ ،اﮐﺜﺮ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﮐﻮ ﮐﺌﯽ ﺑﺎر ﮐﻮﺷﺶ ﮐﺮﻧﯽ پڑﺗﯽ ﮨﮯ۔ ﻟﯿﮑﻦ ِ
پﮦﻟﯽ ﮦی وﯾﮑﺴﯿﻨﺰ نے ٹﯾﺲٹﻧﮓ کے دوران اچھاﮐﺎم ﮐﯿﺎ۔

 .5ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﻦے اور ﺑﺎﻗﺎﻋﺪﮔﯽ کے ﻋﻤﻞ ﮐﺎ آﻏﺎز ﺟﻠﺪ ﮦی ﮦوﮔﯿﺎ۔
ﻣﺎﺿﯽ ﻣﯽں ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻮں اور دﯾﮕﺮ رﯾﮕﻮﻟﯽٹری اداروں نے ﺗﺤﻘﯿﻖ اور ٹﯾﺲٹﻧﮓ ﻣﮑﻤﻞ ﮦونےکے ﺑﻌﺪ ﮦی اﭘﻦے ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ٹﯾﮑﻮں ﭘﺮ
ﻧﻈﺮﺛﺎﻧﯽ ﮐﺎ ﻋﻤﻞ ﺷﺮوع ﮐﯿﺎ تھا۔ ﻟﯿﮑﻦ اس ﺑﺎر ،انﮦوں نے ﺗﺤﻘﯿﻖ کے ﮦر ﻣﺮﺣﻞے کے دوران ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ اﻋﺪاد و ﺷﻤﺎرﮐﺎ ﺟﺎﺋﺰﮦ ﻟﯿﺎ ،ﺟﺲ نے
ﺟﺎﺋﺰے کے ﻋﻤﻞ ﮐﻮ اور زﯾﺎدﮦ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻨﺎﯾﺎ۔ﮐﺴﯽ بھی ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﻮ نﮦیں چھوڑاﮔﯿﺎ۔ اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ کے ﻋﻤﻞ کے ﺳﺎتھ ﺑﯿﮏ
وﻗﺖ ﺳﺮ اﻧﺠﺎم دﯾﺊےﮔﺊے ،ﺟﺲ نے وﻗﺖ ﮐﯽ بﮦت ﺑﭽﺖ ﮐﯽ۔

ﮐﻮوڈ-
ﮐﻮوڈ19-ﮐﯽ وﯾﮑﺴﯿﻦ اﯾﮏ ﺳﺎل کے اﻧﺪر ﺗﯿﺎر اور ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﯽ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ یﮦ ﺟﺎﻧﻨﺎ ﺗﺴﻠﯽ ﺑﺨﺶ ﮨﮯکﮦ ِ
ﮦم بﮦت ﺧﻮش ﻗﺴﻤﺖ رﮨﮯ ﮦیں کﮦ ِ
 19وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯽ ﺗﯿﺎری ﻣﯽں وﯾﮑﺴﯿﻦ ﺗﯿﺎرﮐﺮنے ﮐﯿﻠﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل ﮦونے والے ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽں سےﮐﺴﯽ ﮐﻮ بھی ﻧﻈﺮ اﻧﺪاز نﮦیں ﮐﯿﺎﮔﯿﺎ۔

ﮐﯿﻨﯽڈا ﻣﯽں وﯾﮑﺴﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﻨﻈﻮری ﮐﯿﺲے دی ﮔﺌﯽ ،اس ﺑﺎرے ﻣﯽں ﻣﺰﯾﺪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﮐﯿﻠﺊے ،ﮦﯾﻠﺖھ
ﮐﯿﻨﯽڈاﮐﯽ وﯾﺐ ﺳﺎئٹ ﭘﺮ یﮦاں ﻣﻼﺣﻆﮦ ﮐﺮیں:
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-inf
)اﻧﮕﺮﯾﺰی( ection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-inf
)اﻧﮕﺮﯾﺰی( ection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html

