ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਕੋਵਿਡ-19 (COVID-19) ਿੈਕਸੀਨ:
ਪੰਜ ਗੱਲ ਾਂ, ਜੋ ਤੁ ਹ ਨੰ ਜ ਣਨ ਦੀ ਲੋ ੜ
ਹੈ
ਓਨਟੈਰੀਓ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨੇ ਸ਼ਨ ਰੋਲਆਊਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਚੱਲ ਵਰਹਾ ਹੈ। ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਨੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਾਂ ਨੰ
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੇਠਾਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
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ਇਹਨ ਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਾਂ ਨੰ ਵਿਕਵਸਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੜ ਅ ਨਹੀ ਾਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ
ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਿਾਈਆਾਂ ਗਈਆਾਂ ਸਨ, ਵਿਰ ਿੀ ਉਹਨਾਾਂ ਨੰ mRNA ਵਰਸਰਚ ਅਤੇ 1990 ਦੇ ਸ਼ੁਰ ਤੋਂ
ਵਿਵਗਆਨਕਾਾਂ ਿੱਲੋਂ ਿਰਤੀ ਜਾਣ ਿਾਲੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਿਰਤਦੇ ਹੋਏ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਸਰਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ
ਵਿਕਵਸਤ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋ ਲੋਜੀ ਨੰ ਪਰਭਾਿੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਰਵਤਆ ਵਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਸੱਧ
ਹੋਈ ਹੈ।
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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਾਂ ਨ ਲ ਤੁ ਹ ਨੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿੇਗ । ਹੋਰਾਾਂ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ
ਾਂ ੀਆਾਂ ਹਨ ਵਕ
ਵਿੱਚ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਾਾਂ ਦੀਆਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਸਾਡੀਆਾਂ ਕੋਵਸ਼ਕਾਿਾਾਂ ਨੰ ਵਸਖਾਉਦ
ਅਵਜਹਾ ਪਰੋਟੀਨ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਵਿਊਨ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨੰ ਿਧਾਿੇ ਅਤੇ ਐਾਂਟੀਬਾੱਡੀਜ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡ (Health Canada) ਿੱਲੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਿਆ ਕਰਕੇ, ਇਹਨ ਾਂ ਨੰ ਪਰਿ ਨਗੀ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਿਰਤੇ ਜਾਣ ਲਈ, ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਸਿੇਤ ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦਾ, ਸੁਰੱਵਖਆ, ਪਰਭਾਵਿਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁ ਆਵਲਟੀ
ਲਈ, ਰੈਗੁਲੇਟਰੀ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਆਿ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਿੀਵਖਆ ਪਰਵਕਵਰਆ ਲੰ ਿਾ ਸਿਾਾਂ ਲੈਂ ਦੀ ਹੈ
ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਨਿੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਨੰ ਸਚੀ ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ ਸ਼ਾਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਾਂ ਿਾਸਤੇ ਸਿੀਵਖਆ
ਲਈ ਆਪਣੀ ਿਾਰੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਇਹ ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ ਬਹੁਤ ਿਹੱਤਿਪਰਣ ਹਨ, ਇਹ ਆਿ ਦੇ
ਿੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕਰਨ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗਈਆਾਂ ਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੀ ਵੰ ਡ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਨਯਨਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
Ontario.ca/covidvaccine ਦੇਖੋ।
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ਦੋ ਿੁਰ ਕ ਾਂ ਿੱਧ ਮਜ਼ਬਤ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਪਰਦ ਨ ਕਰਦੀਆਾਂ ਹਨ। ਿੈਕਸੀਨ ਸੀਰੀਜ ਨੰ ਪਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ
ਦੀਆਾਂ ਦੋਿੇਂ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਲੈ ਣਾ ਿਹੱਤਿਪਰਣ ਹੈ। ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਿੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਇਵਿਊਵਨਟੀ ਬਣਾਉਣ
ਾਂ ੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ,
ਵਿੱਚ ਤੁ ਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਿਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਜੀ ਖੁਰਾਕ ਤੁ ਹਾਡੀ ਇਵਿਊਵਨਟੀ ਿਧਾਉਦ

Pfizer-BioNTech ਅਤੇ Moderna ਿੈਕਸੀਨਾਾਂ, ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 94-95% ਪਰਭਾਿੀ ਹਨ।
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ਜਦੋਂ ਿੱਡੇ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਅਬ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਇਵਮਊਨ ਹੋ ਜ ਿੇਗੀ, ਤ ਾਂ ਿ ਇਰਸ ਦ ਫੈਲਣ ਘੱਟ ਹੋ ਜ ਿੇਗ
ਜ ਾਂ ਰੁਕ ਜ ਿੇਗ । ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਨੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਾਂ ਨੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੰ
ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਓਨਟਰੀਓ
ੈ
ੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਨਨਯਨਿਤ ਰੂਪ ਨਾਲ
ਦੀ ਵਡ
Ontario.ca/covidvaccine ਦੇਖੋ।

