
www.kirklees.gov.uk/covid19vaccinations

COVID-19COVID-19
Coronavirus

If you are one of the millions of people who have already had your 
vaccine, thank you for helping to keep us all safe and contributing to 
the low death and hospitalisation rates relating to COVID-19.  

Everyone in Kirklees has a part to 
play in keeping themselves and their 
communities safe. That’s why we’re 
urging people to get tested, stick to 
the guidance and – above all – to 
get vaccinated. It’s free, easy to do 
and you’ll protect yourself and your 
community. 

As of October 2021, the vaccination 
programme in Kirklees has vaccinated 
over 299,000 people.

We also know that some people have 
concerns about the COVID-19 vaccines, 
and we have tried to address some 
of those concerns and myths in this 
leafl et.

اگر شما یکی از میلیونھا نفری ھستید کھ قبال واکسن خود را تزریق کردهاند، از اینکھ بھ ما 
کمک کردید تا ھمھ ما را ایمن نگھ دارید و در نرخ پایین مرگ و میر و بستری شدن در 

بیمارستان در ارتباط با COVID-19 کمک کردید، سپاسگزاریم.
ھر کسی در کرکلیز نقشی در حفظ امنیت 

خود و جوامع خود دارد. بھ ھمین دلیل است 
کھ ما از مردم میخواھیم آزمایش بدھند، بھ 

دستورالعملھا پایبند باشند و - مھمتر از ھمھ 
- واکسینھ شوند. این کار رایگان و آسان 

است و شما از خود و جامعھ خود محافظت 
خواھید کرد.

از اکتبر 2021، برنامھ واکسیناسیون در 
کرکلیز بیش از 299000 نفر را واکسینھ 

کرده است. 

ما ھمچنین می دانیم کھ برخی از مردم در 
مورد واکسن کووید-19 نگرانی ھایی دارند
و ما سعی کرده ایم در این جزوه بھ برخی 

از این نگرانی ھا و اسطوره / افسانھ ھا 
بپردازیم. 

FARSI



The vaccines do not 
contain any animal  
or foetal products
There are no foetal cells or animal 
products whatsoever in the 
AstraZeneca or Pfizer vaccines. 
These have been approved as halal 
by Muslim leaders and leaders of the 
Hindu and Jewish faiths have also 
endorsed the vaccines.

واکسن ھا حاوی ھیچ 
گونھ فرآورده حیوانی یا 

جنینی نیستند 
ھیچ سلول جنینی یا محصول حیوانی در 

 Pfizer یا AstraZeneca واکسنھای
وجود ندارد. این واکسن ھا توسط رھبران 

مسلمان حالل تایید شده اند و رھبران 
مذاھب ھندو و یھودی نیز این واکسن ھا 

را تایید کرده اند. 



The vaccine was 
developed safely
Millions of people in the UK have had 
a Covid-19 vaccine and reports of any 
serious side effects, such as allergic 
reactions, have been very rare.

The vaccines have been thoroughly 
tested to make sure they are safe and 
effective. They have been approved by 
the Medicine and Health Regulatory 
Authority (MHRA), an independent 
body that follows international 
standards of safety, and they have 
gone through the same clinical trials 
and safety checks as all other licensed 
medicines. واکسن بھ صورت ایمن 

ساختھ شد 
میلیونھا نفر در بریتانیا واکسن کووید-١٩ را 
مصرف کردهاند و گزارشھایی از عوارض 
جانبی جدی مانند واکنشھای آلرژیک، بسیار نادر 

بوده است. 

واکسن ھا بھ طور کامل آزمایش شده اند تا مطمئن 
شوند کھ ایمن و موثر ھستند. آنھا توسط سازمان 
تنظیم مقررات پزشکی و بھداشت (MHRA)، یک 
نھاد مستقل کھ از استانداردھای بین المللی ایمنی 
پیروی می کند، تأیید شده اند، و آنھا آزمایش ھای 
بالینی و بررسی ھای ایمنی را مانند سایر 

داروھای دارای مجوز انجام داده اند. 

 



The vaccine has no impact on fertility
Medical experts and scientists agree 
that it is not possible for the vaccines 
to affect fertility.

Here’s why:

• There is no scientific process by 
which the vaccines could affect 
men’s or women’s fertility.

• Like all vaccines, the covid-19 
vaccines teaches your body to 
fight the disease and to develop 
antibodies to do this. They do not 
have any ingredients that would 
affect fertility and the components 
leave the body within a few days.

• It is standard practice to only 
recommend new medicines to 
pregnant women or those who 
are looking to get pregnant once 
enough data is available. Now 
that more data is available, the 
independent body responsible for 
assessing the safety of vaccines (the 
Joint Committee for Vaccinations 
& Immunisations), has updated its 
advice and says there is no need 
for women to delay pregnancy after 
having either vaccine.

What the experts say about the 
vaccines and fertility:

Kate Heighway – Lead Midwife at 
Calderdale & Huddersfield NHS Trust:

“There is no evidence of either 
vaccine having any impact on 
fertility, or any reason to suggest 
they could. I would encourage 
everyone who is offered the 
vaccine to take up that offer. 
It’s safe and gives you the best 
protection against the virus.”

The British Fertility Society and 
Association of Reproductive and 
Clinical Scientists:

“There is absolutely no evidence, 
and no theoretical reason, that 
any of the vaccines can affect the 
fertility of women or men.”



این واکسن ھیچ تاثیری بر باروری ندارد 
متخصصان و دانشمندان پزشکی موافق ھستند 
کھ امکان ندارد واکسن ھا بر باروری تأثیر 

بگذارند. 

ذی ال دالئل آن است: 

• ھیچ فرآیند علمی وجود ندارد کھ توسط آن 
واکسن ھا بر باروری مردان یا زنان تأثیر 

بگذارند. 

• مانند ھمھ واکسن ھا، واکسن کووید-19 بھ 
بدن شما می آموزد کھ با بیماری مبارزه کند 
و برای این کار آنتی بادی تولید کند. آنھا ھیچ 
ماده ای ندارند کھ بر باروری تأثیر بگذارد و 
این اجزا در عرض چند روز از بدن خارج 

می شوند. 

• توصیھ بھ زنان باردار یا کسانی کھ بھ دنبال 
باردار شدن ھستند تنھا زمانی کھ اطالعات 
کافی در دسترس است، یک روش استاندارد 
است. اکنون کھ دادهھای بیشتری در دسترس 
است، نھاد مستقلی کھ مسئول ارزیابی ایمنی 
واکسنھا است (کمیتھ مشترک واکسیناسیون 
و ایمنسازی)، توصیھھای خود را 
بھروزرسانی کرده است و میگوید کھ نیازی 
بھ تأخیر در بارداری پس از تزریق ھر دو 

واکسن برای زنان وجود ندارد. 

آنچھ کارشناسان در مورد واکسن و 
باروری می گویند: 

Calderdale  کیت ھایوی - مامای ارشد در
Huddersfield NHS Trust & میگوید: 

“ھیچ شواھدی مبنی بر اینکھ ھیچ کدام از 
این واکسن ھا بر باروری تأثیری داشتھ 
باشد، یا دلیلی وجود ندارد کھ نشان دھد 
این واکسن می تواند تأثیری داشتھ باشد. 
من ھمھ کسانی را کھ واکسن بھ آنھا 
پیشنھاد می شود تشویق می کنم کھ از این 
پیشنھاد استفاده کنند.ایمن است و بھترین 
محافظت را در برابر ویروس بھ شما می 

دھد.” 

انجمن باروری بریتانیا و انجمن دانشمندان 
باروری و بالینی: 

“مطلقا  ھیچ مدرکی و ھیچ دلیل نظری 
وجود ندارد, ھر یک از واکسن ھا می 
تواند بر باروری زنان یا مردان تأثیر 

بگذارد.” 



You still need to get 
vaccinated if you have 
already had COVID
We do not know how long protection 
remains after COVID infection, 
therefore having the vaccine is very 
strongly advised. People infected with 
COVID are likely to be protected for 
some months, but further research 
is required. These individuals could 
still transmit the virus to others. The 
current advice is to wait 4 weeks after 
having COVID before having 
the vaccine.

اگر قبال بھ کووید مبتال شده 
اید، ھمچنان باید واکسینھ 

شوید 
ما نمی دانیم کھ چھ مدت حفاظت پس از ابتال 
بھ کووید باقی می ماند، بنابراین استفاده از 
واکسن بسیار توصیھ می شود. افراد آلوده بھ 
کووید احتماال برای چند ماه محافظت می 
شوند، اما تحقیقات بیشتری الزم است. این 
افراد ھنوز ھم می توانند ویروس را بھ 
دیگران منتقل کنند. توصیھ فعلی این است کھ 
قبل از تزریق واکسن، 4 ھفتھ پس از ابتال بھ 

کووید صبر کنید. 

 



Make sure you get your 
second jab 
The 1st dose should give you some 
protection from 3 or 4 weeks after 
you’ve had it. But you need 2 doses for 
stronger and longer-lasting protection.

There is a chance you might still get 
or spread COVID-19 even if you have a 
vaccine, so it’s important to continue to 
follow all social distancing guidance.

مطمئن شوید کھ واکسن دوم 
خود را دریافت کرده اید 

دوز اول باید از 3 یا 4 ھفتھ پس از مصرف 
آن مقداری محافظت را بھ شما بدھد. اما برای 
محافظت قوی و طوالنی تر بھ 2 دوز نیاز 

دارید. 

حتی در صورت داشتن واکسن، احتمال ابتال 
یا انتشار COVID-19 وجود دارد، بنابراین 
مھم است کھ بھ پیروی از ھمھ دستورالعمل 

ھای فاصلھ اجتماعی ادامھ دھید. 
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Have you had yours?

For more on the Kirklees Vaccination Programme and 
to book your vaccine visit: www.kirklees.gov.uk/
covid19vaccinations or ring freephone number 119
between 7am and 11pm seven days a week.

If you want to know more about the COVID-19 vaccines, visit the 
Government website at: http://bit.ly/govvaccineinfo

برای اطالعات بیشتر در مورد برنامھ واکسیناسیون کرکلیز و برای رزرو 
 /www.kirklees.gov.uk :واکسن خود بھ این آدرس مراجعھ کنید

واکسیناسیون کووید١٩ یا زنگ تلفن رایگان ١١٩

ھفت روز ھفتھ بین 7 صبح تا 11 شب. 

اگر میخواھید درباره واکسنھای کووید-١٩ بیشتر بدانید، بھ وب سایت دولتی بھ 
آدرس: http://bit.ly/govvaccineinfo مراجعھ کنید 


