
 

 

COVID-19 Vaccine – Urdu 

We’ve launched a new campaign to inform New Yorkers about what they need to know about 
the COVID-19 vaccine. COVID-19 vaccines will likely be available for most New Yorkers by 
mid-2021. Some people such as essential workers, people age 65 and older, and people at 
increased risk of severe illness from COVID-19 will have access to it sooner. The New York City 
Health Department is committed to ensuring there is fair and equitable access to the vaccine for 
all New Yorkers. 
 

Please use the below content to share these important messages with your audience and use 

#NYCVaccineforAll. If you’ve gotten vaccinated already, share your experience on social media 

using #IGotTheShotNYC. 

Social Copy  
● Note: For Facebook, use @nychealth to tag our page.  

Video Link  

https://www.youtube.com/watch?v=8Zs6PhW3Ldg 

General Messaging 

Add this link to your posts for more info: https://on.nyc.gov/2KkJUBS 

The safe and effective COVID-19 vaccine will be 

available to all and help us end the COVID-19 

.pandemic 

 محفوظ اور موثر COVID-19 ویکسین سب کے لئے

 دستیاب ہوگی اور COVID-19 عالمگیر وباء کو ختم

 کرنے میں ہماری مدد کرے گی۔

The COVID-19 vaccine will be widely available at 

.no cost to you, likely by mid-2021 

 COVID-19 ویکسین، ممکنہ طور پر 2021 کے وسط

 تک، آپ کو بال معاوضہ وسیع پیمانے پر دستیاب ہو

 گی۔

.Get the latest info on vaccines  ویکسین کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل 

  کریں۔

https://on.nyc.gov/2KkJUBS


Safe and effective COVID-19 vaccines will be 

easily available to all New Yorkers at no cost, 

.likely by mid-2021 

 محفوظ اور موثر COVID-19 ویکسینیں، ممکنہ طور

 پر 2021 کے وسط تک، نیویارک کے تمام باشندوں کو

 بغیر کسی قیمت کے آسانی سے دستیاب ہوں گی۔

.Learn more about the vaccine  ویکسین کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں۔  

Ending the COVID-19 pandemic will start with 
New Yorkers getting a safe and effective 

.vaccine 

 COVID-19 کی عالمگیر وباء کے خاتمے کا آغاز
 نیویارک کے باشندوں کو محفوظ اور موثر ویکسین

 لگانے کے ساتھ ہو گا۔

All New Yorkers should get the COVID-19 
vaccine when it’s available to everyone — the 

vaccine can lower the risk of getting 
.symptoms of COVID-19 and severe illness 

 جب COVID-19 ویکسین سب کے لیے دستیاب ہو
 جائے تو نیو یارک کے تمام باشندوں کو یہ ویکسین

 لگوانی چاہیے۔ ویکسین COVID-19 کی عالمات
 اور شدید بیماری کے خطرے کو کم کر سکتی ہے۔

When you get vaccinated for COVID-19, you 
will help protect yourself, your parents, 

.grandparents, friends and neighbors 

 جب آپ COVID-19 کی ویکسین کیا ٹیکہ لگواتے
 ہیں تو آپ اپنے آپ، اپنے والدین، دادا دادی، نانا

 نانی، دوستوں اور پڑوسییوں کے تحفظ میں مدد
 کریں گے۔

When you get vaccinated, you will make your 
community safer — especially for those at 

.increased risk of severe COVID-19 

 جب آپ ویکسین لگوائیں گے تو آپ اپنی کمیونٹی
 کو زیادہ محفوظ بنائیں گے، خاص طور پر ان

 لوگوں کے لئے جن کو شدید COVID-19 کا خطرہ
 ہے۔

Why get the COVID-19 vaccine? If you’re 
vaccinated, you’re protecting your parents, 
.grandparents, friends and community too 

 COVID-19 ویکسین کیوں لگوانی چاہیے؟ اگر آپ
 ویکسین کیا ٹیکہ لگواتے ہیں تو آپ اپنے والدین،
 دادا دادی، نانا نانی، دوستوں اور کمیونٹی کو بھی

 تحفظ فراہم کرتے ہیں۔

The COVID-19 vaccines are safe and 
effective — they have gone through large 

clinical studies involving tens of thousands of 
.people 

 COVID-19 کی ویکسینیں محفوظ اور موثر ہیں۔
 یہ ہزاروں افراد کے کلینکل مطالعے کے عمل سے

 گزری ہیں۔



COVID-19 vaccines authorized by the U.S. 
Food and Drug Administration (FDA) are safe 

.and effective 

 امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) کی
 جانب سے منظور کردہ COVID-19 ویکسینیں

 محفوظ اور موثر ہیں۔

.Get more vaccine facts  

  

  

  ویکسین کے مزید حقائق حاصل کریں۔

When you receive the COVID-19 vaccine, 
your privacy will be protected. There are strict 
laws in place to ensure confidentiality of your 

.personal information 

 جب آپ COVID-19 ویکسین لگوائیں گے، آپ کی
 رازداری محفوظ رہے گی۔ آپ کی ذاتی معلومات کی

 رازداری کو یقینی بنانے کے لیے سخت قوانین موجود
 ہیں۔

All New Yorkers should get the COVID-19 
vaccine, including people who have had 

COVID-19 before. It is possible to become 
.reinfected with COVID-19 

 جن لوگوں کو پہلے COVID-19 ہو چکا ہے، ان
COVID-19 سمیت نیویارک کے تمام باشندوں کو 

 کی ویکسین لگوانی چاہیے۔ COVID-19 سے
 دوبارہ متاثر ہو جانا ممکن ہے۔

The COVID-19 vaccine does not contain the 
virus. It teaches your body’s immune system 
how to fight the virus if you are exposed to it 

.later 

 COVID-19 ویکسین میں وائرس نہیں ہوتا ہے۔
 یہ آپ کے جسم کے مدافعتی نظام کو یہ سکھاتی
 ہے کہ اگر آپ کو بعد میں کبھی اس کے وائرس

 کا سامنا کرنا پڑے تو اس سے کس طرح لڑنا ہے۔

COVID-19 vaccines will likely be available for 
most New Yorkers by mid-2021. Essential 

workers, people age 65 and older, and 
people at increased risk of severe illness 

from COVID-19 will have access to it even 
.sooner 

 نیویارک کے بیشتر باشندوں کو ممکنہ طور پر
 2021 کے وسط تک COVID-19 ویکسینیں

 دستیاب ہوں گی۔ ضروری کارکنان، 65 سال اور اس
 سے زیادہ عمر کے لوگ، اور COVID-19 سے

 شدید بیماری کے زیادہ خطرے میں مبتال افراد کو اس
 تک رسائی اور بھی جلدی حاصل ہو گی

:Get the latest updates from @nychealthy سے تازہ ترین اپ ڈیٹس حاصل @nychealthy 
 کریں:

Vaccine technology has been studied for 
many years, which allowed the COVID-19 

vaccines to be created quickly. The vaccine 
.is safe, effective and thoroughly researched 

 ویکسین ٹیکنالوجی کا کئی سالوں تک مطالعہ کیا گیا
 ہے، جس کی وجہ سے COVID-19 ویکسینیں جلدی
 سے بنائی جا سکیں ہیں۔ ویکسین محفوظ، موثر ہے

 اور اچھی طرح سے تحقیق کے بعد بنائی گئی ہے۔



 

Side effects from the COVID-19 vaccine are 
mild to moderate, such as soreness where 

the vaccine was injected, tiredness or a 
.headache 

 COVID-19 ویکسین کے ضمنی اثرات ہلکے سے
 لے کر معتدل ہیں، جیسے ویکسین کا ٹیکہ لگائے
 جانے والی جگہ پر سوجن، تھکاوٹ یا سر میں

 درد۔

Learn more about the vaccine from 
:@nychealthy 

 nychealthy@ سے ویکسین کے بارے میں مزید
 جانیں:

All New Yorkers will have access to the 
COVID-19 vaccine. You will not need to 
share your immigration status. Getting a 
vaccine is not a public benefit under the 

.public charge rule 

 نیویارک کے تمام باشندوں کو COVID-19 ویکسین
 تک رسائی حاصل ہو گی۔ آپ کو اپنی تارک وطن کی

 حیثیت نہیں بتانی ہو گی۔ ویکسین لگوانا عوامی
 چارج ضابطہ کے تحت عوامی فائدہ نہیں ہے۔

You will be able to get a COVID-19 vaccine 
where you normally get vaccines, such as 

your health care provider, pharmacies, clinics 
and urgent care centers, and additional 

.community sites throughout NYC 

 آپ ان جگہوں سے COVID-19 ویکسین لگوا
 سکیں گے جہاں سے آپ عام طور پر دیگر

 ویکسینیں لگواتے ہیں، جیسے کہ آپ کے
 نگہداشت صحت فراہم کنندہ، فارماسیاں، کلینکس

 اور فوری نگہداشت کے مراکز، اور NYC بھر
 میں اضافی کمیونٹی سائٹس۔


