
 جائزہ کے لئے، مینوفیکچرر ہیلتھ

کرتا جمع  درخواست  میں   کینیڈا 

ہے۔

III مرحلہ

کیا ویکسین بیامری کو روکتی ہے؟ 

ضمنی اثرات کیا ہیں؟

 II مرحلہ

 ویکسین کتنی اچھی طرح سے کام 

کرتی ہے؟

کے  لوگوں  میں  تعداد  بڑی  یہ   کیا 

لئے محفوظ ہے؟

سب سے محفوظ اور مؤثر خوراک؟

  I مرحلہ

کیا یہ ویکسین محفوظ ہے؟

محفوظ خوراک کیا ہے؟

کیا اس کے کوئی ضمنی اثرات ہیں؟ 

کرنے جانچ  پر  انسانوں  دان   سائنس 

اور مطالعے  میں  لیبارٹری  پہلے   سے 

جانوروں کے مطالعے کرتے ہیں۔

 سائنسدانوں نے ایک نئی ویکسین

تیار کی ۔

 ویکسین کی تخلیق

درخواست کلینیکل ٹرائلز پری کلینکل تفتیشی

کے ویکسین   ، جائزہ  اور  نگرانی   مستقل 

 محفوظ ہونے کی تصدیق کے لئے اوراس

کے اس  کہ  لئے  کے  تصدیق  کی   بات 

کہیں سے  خطرات  فوائد  حاصل   ذریعے 

 زیادہ ہیں۔

رسائی تک  ویکسین  کو  کینیڈینوں   متام 

حاصل ہے۔

، خریداری  کی  ویکسین  میں  کینیڈا   پورے 

 انرصامی تنظیم )لوِجسِٹکس( اور تقسیم کو

حکومتیں مربوط کرتی ہیں۔

 ہیلتھ کینیڈا کسی ویکسین کی منظوری

 دیتا ہے اگر وہ محفوظ ہے، پُر اثر ہے ،

 مینوفیکچرنگ کے معیار پر پورا اترتا ہے

 ، اوراس کے ذریعے حاصل فوائد خطرات

سے کہیں زیادہ ہیں۔

ٹیمیں کی  ماہرین  کے  کینیڈا   ہیلتھ 

 ویکسین کے متام اعداد و شامر کا مکمل

  * اور آزادانہ انداز میں جائزہ لیتی ہیں۔

جاری نگرانی اور جائزہویکسینیشنتقسیممنظوری سائنسی جائزہ

 کوِوڈ-19 ویکسینوں کے لئے، ہیلتھ کینیڈا ایک تیز رفتار عمل کا استعامل کر رہا ہے جس کی مدد سے مینوفیکچررز اعداد و شامر کے دستیاب ہونے پر انہیں جمع کروا سکتے ہیں، اور 

ہیلتھ کینیڈا کے ماہرین جائزہ لینے کا عمل فوراً ہی رشوع کر پاتے ہیں۔ جب ہامرے پاس متام رضوری شواہد ہوں گے تب ہی ویکسینوں کو با اختیار قرار دیا جائے گا۔

ویکسینوں کا جائزہ اور منظوری

دسیوں رضاکارایک سو رضاکارہزاروں رضاکار

کینیڈا میں ویکسین کی تخلیق اور منظوری
URDU / OURDOU

*


