
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਤੱਥ ਪੱਤਰ

ਤਹੁਾਨ ੂੰ  ਕਵੋਿਡ-19 (COVID-19) ਿਕੈਸੀਨਾਂ 
ਬਾਰ ੇਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ

ਿਕੈਸੀਨ ਵਕਿੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ?

ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਪਰੋਟੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਵਿਹੀਆ ਂਐਟਂੀਬਾੱਡੀਿ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੀਆਂ 
ਹਨ, ਿੋ ਅਸਲੀ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੇਕਰ ਤਸੁੀਂ ਇਸਦ ੇਸੂੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ।

ਿਕੈਸੀਨ ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ ਵਕਿੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਤਦ ਿੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ

Pfizer-BioNTech ਅਤ ੇModerna ਿੈਕਸੀਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸ ਈ ਿਰਤਦ ੇਹੋਏ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈਆ ਂਿਾਂਦੀਆ ਂਹਨ। ਪਵਹਲੀ ਅਤੇ ਦ ਿੀ 
ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਇੱਕੋ ਿੈਕਸੀਨ ਿਰਤੀ ਿਾਂਦੀ ਹੈ। Pfizer-BioNTech ਅਤ ੇModerna ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ, ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, 94-95% ਤੱਕ ਪਰਭਾਿੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ 
ਹੈ।

ਕੀ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ ਪਿਗੇਾ?

ਹਾਂ। ਵਬਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਸੂੰਕਰਮਣ ਨ ੂੰ  ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੂੰਚਾਰਨ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਰਭਾਵਿਕਤਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਐਨ ਅਿ ੇਿੀ ਚੱਲ 
ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਅਤੇ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਵਗਆਨਕ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਵਹੂੰਦੇ ਵਕ ਬੂੰਦ ਕਰਨਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਿਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ, ਚੂੰਗੀ ਤਰਹਾਂ 
ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤ ੇਗੈਰ-ਜ਼ਰ ਰੀ ਯਾਤਰਾ ਨ ੂੰ  ਸੀਵਮਤ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ, ਤੁਹਾਨ ੂੰ , ਤੁਹਾਡੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ 
ਕਰਨਗੇ।

ਿਕੈਸੀਨ ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ? ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ

ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਵਧਐਨ ਅਿ ੇਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕੂੰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਿਨਤਾ ਨ ੂੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ,



ਿਦੋਂ-ਿਦੋਂ ਨਿਾਂ ਡਟੇਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋਿੇਗਾ।

ਕੀ ਿਕੈਸੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰਵੋਚਪ ਹ?ੈ

ਨਹੀਂ।

ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ, ਫਲ ਿਕੈਸੀਨ ਤੋਂ ਿੱਖ ਵਕਿੇਂ ਹ?ੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਅਤੇ ਫਲ ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਫੀ ਅਲਗ ਹਨ ਅਤੇ ਵਸੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਿਾਇਰਸਾਂ ਨ ੂੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ 
ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ: ਫਲ ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  ਕਈ ਇੂੰਫਲ ਐਜਂ਼ਾ ਿਾਇਰਸਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਰ ਪ ਬਦਲਦੇ ਹਨ, ਿਦਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਿਾਇਰਸ, 
SARS-CoV-2 ਨ ੂੰ  ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਿਕੇਰ ਮੈਂ Pfizer ਿਾਂ Moderna ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਦੀ ਦ ਿੀ ਖਰੁਾਕ ਨਾ ਲਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੋਗੇਾ?

ਦੋਿੇਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ। ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਿੱਲੋਂ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਿਾਣ ਿਾਲੀ ਸੁਰੱਵਖਆ, ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ 
ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨਾਂ, ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 94-95% ਪਰਭਾਿੀ ਹਨ।

Pfizer-BioNTech ਿਕੈਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਹਨ?

ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ALC-0315 = (4-hydroxybutyl)azanediyl)bis(hexane-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoate)
ALC-0159 = 2-[(polyethylene glycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ
ਡੀਬੇਵਸਕ ਸੋਡੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ ਡੀਹਾਈਡਰੇਟ
ਮੋਨੋਬੇਵਸਕ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਫੋਸਫੇਟ
ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ
ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ
ਸਕਰੋਸ
ਇੂੰਿੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ (Ontario Ministry of Health) ਦੀ Information Sheet on Pfizer-BioNTech and Moderna 
COVID-19 Vaccines ਦੇਖੋ।

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf


Moderna ਿਕੈਸੀਨ ਵਿੱਚ ਵਕਹੜੀਆ ਂਸਮੱਗਰੀਆ ਂਹਨ?

Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਮਡੈੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1, 2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine (DSPC)
ਅਸੈਵਟਕ ਐਵਸਡ
ਕੋਲੇਸਟਰੋਲ
ਵਲਵਪਡ SM-102
PEG2000 DMG 1,2-dimyristoyl-rac-glycerol, methoxy-polyethyleneglycol
ਸੋਡੀਅਮ ਐਸੀਟੇਟ
ਸਕਰੋਸ
ਟਰੋਮੈਥਾਮਾਈਨ
ਟਰੋਮੈਥਾਮਾਈਨ ਹਾਈਡਰੋਕਲੋਰਾਈਡ
ਇੂੰਿੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਪਾਣੀ

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ (Ontario Ministry of Health) ਦੀ Health’s Information Sheet on Pfizer-BioNTech and 
Moderna COVID-19 Vaccines ਦੇਖੋ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਖਆ

ਕੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਸਰੱੁਵਖਅਤ ਹਨ?

ਹਾਂ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਿੋ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ (Health Canada) ਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕੀਤੀਆ ਂਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਕੋਲ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਠੋਸ ਵਿਵਗਆਨਕ ਸਮੀਵਖਆ ਵਸਸਟਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਰਫ਼ ਤਦ ਹੀ ਕੋਈ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਿਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, 
ਿੇਕਰ ਇਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਿੇ, ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋਿੇ, ਵਨਰਮਾਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ, ਿੋਖਮਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਹੋਣ।

ਿਕੈਸੀਨ ਲਈ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਕੀ ਸੀ?

ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਸੁਤੂੰਤਰ ਵਿਵਗਆਨਕਾਂ ਨੇ, ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿੀ ਿਿੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਟੇ ਦੀ ਪ ਰੀ ਤਰਹਾਂ 
ਸਮੀਵਖਆ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਰਿਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ 
ਿੱਧ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਿਵਧਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਿਾਨਗੀ ਪਰਵਕਵਰਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਘਵਟਆ ਸਮਾਂ, ਮੌਿ ਦਾ ਵਰਸਰਚ ਪਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਲਦੀ ਨਾਲ 
ਅਪਨਾਉਣਾ, ਵਿਵਗਆਨਕਾਂ ਅਤ ੇਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੂੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵਹਯੋਗ, ਿਧੀ ਹੋਈ ਸਮਰਵਪਤ ਫੂੰ ਵਡੂੰਗ ਅਤੇ ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੂੰਤ

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf
http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_information_sheet_pfizer-biontech.pdf


ਭਰਤੀ।

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਮਵਨਸਟਰੀ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੀ summary of the COVID-19 Vaccine Approval Process and Safety ਦਖੋੇ।

ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਉਸ ਿਕੈਸੀਨ ਬਾਰ ੇਵਫ਼ਕਰਮੂੰ ਦ ਹਣੋਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ,ੈ ਿ ੋਇੂੰਨੀ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ?

ਨਹੀਂ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ਼ ਉਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈਆਂ ਿਾਣਗੀਆਂ, ਿੋ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਅਤ ੇਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤ ੇਪਰਭਾਿੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਯਤਨ ਵਿੱਚ ਵਦੱਤੇ, ਪਵਹਲਾਂ ਕਦ ੇਨਾ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਵਹਯੋਗ ਅਤੇ ਫੂੰ ਵਡੂੰਗ ਪੱਧਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਵਕਤੇ ਿੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਪੱਛੇ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਿੱਧ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪਵਹਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੂੰਫਲ ਐਜਂ਼ਾ, ਜ਼ੀਕਾ ਿਾਇਰਸ, ਰੈਬੀਿ ਿਾਇਰਸ, ਸਾਈਟੋਮੈਗਲੋਿਾਇਰਸ (CMV) 
ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਿਾਨਿਰ ਨਮ ਵਨਆਂ ਵਿੱਚ ਿਰਤੀ ਿਾ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਉੱਨਤ ਟੈਕਨੋਲੋਿੀ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਮਿੌ ਦ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਵਗਆਨਕ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਕੂੰਮ 
ਕਰ ਸਕੇ।

ਕੀ ਿਕੈਸੀਨ ਨਾਲ ਮਨੈ ੂੰ  ਕਵੋਿਡ-19 ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ?ੈ

ਨਹੀਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੂੰਕਰਮਣ ਿਾਲੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਿੱਲੋਂ ਪਰਿਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਅਿ ੇ
ਤੱਕ ਲਾਈਿ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਮਨੁੱ ਖੀ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਮ ਤਰੌ ਤੇ ਇਵਮਊਵਨਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤ ੇਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ 
ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਵਕਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ, ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। 
ਅਵਿਹਾ ਇਸਲਈ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  ਸਰੱੁਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਮਵਲਆ। ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਓ, ਵਫਰ ਿੀ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਖੁਦ 
ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆ ਂਨ ੂੰ  ਅਤ ੇਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ, ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦੇ ਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਮਾੜ ੇਅਸਰ ਮਵਹਸ ਸ ਹਣੋਗ?ੇ

ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਿੀ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਿਦੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਕੂੰਮ ਸ਼ੁਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਆਮ ਮਾੜੇ 
ਅਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੇ ਟੀਕੇ ਿਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਦਰਦ, ਥੋੜਹੀ ਥਕਾਿਟ, ਕਾਂਬਾ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਮਾਮ ਲੀ ਵਸਰ ਦਰਦ। ਕਲੀਨੀਕਲ ਟਰਾਇਲਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਸਭ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਮਾੜ ੇਅਸਰ ਮਾਮ ਲੀ ਸਨ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਸਰ ਸੂੰਭਾਵਿਤ ਹੁੂੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸੂੰ ਕੇਤ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ, ਸਰੱੁਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਕਸੇ ਿੀ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਾਂਗ ਹੀ, ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਲਰਵਿਕ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰੂੰਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਐਲਰਵਿਕ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਦੇ 
ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਛਪਾਕੀ (ਤਿੱਚਾ ਤੇ ਉਭਾਰ, ਵਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅਕਸਰ ਕਾਫ਼ੀ ਖੁਿਲੀ ਹੁੂੰਦੀ ਹੈ), ਤੁਹਾਡ ੇਵਚਹਰੇ, ਿੀਭ ਿਾਂ ਗਲੇ ਤੇ ਸਿੋਸ਼, ਿਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ 
ਮੁਸ਼ਕਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਗੂੰਭੀਰ ਵਰਐਕਸ਼ਨ, ਇੂੰਿੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਰੂੰਤ ਬਾਅਦ ਿਾਪਰਦ ੇਹਨ ਅਤ ੇਕਲੀਵਨਕ ਸਟਾਫ਼, ਐਲਰਵਿਕ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਸੂੰਭਾਲਣ ਲਈ 
ਵਤਆਰ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਅਨੁਭਿ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਵਰਐਕਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਫ਼ਕਰਮੂੰਦ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ 
ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਾਲ ਪੱੁਛਣ ਿਾਂ ਪਰਤੀਕ ਲ ਵਰਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੋਕਲ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯ ਵਨਟ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦ ੇ
ਹੋ।

http://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID-19_vaccine_approval_process_safety.pdf


ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੂੰਭੀਰ ਮਾੜ ੇਅਸਰ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਵਤੂੰਨ ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲਖੇ ਵਰਐਕਸ਼ਨਾਂ 
ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਹੋਿੇ, ਤਾਂ ਤਰੁੂੰਤ ਮੈਡੀਕਲ ਸਲਾਹ ਲਓ ਿਾਂ 911 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰੋ:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

ਛਪਾਕੀ
ਵਚਹਰੇ ਿਾਂ ਮ ੂੰ ਹ ਦੀ ਸੋਿਸ਼
ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੁਕਲ
ਬਹੁਤ ਪੀਲਾ ਰੂੰਗ ਅਤ ੇਗੂੰਭੀਰ ਊਂਘ
ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ (40°C ਤੋਂ ਿੱਧ)
ਕੜਿੱਲ ਿਾਂ ਦੌਰੇ
ਹੋਰ ਗੂੰਭੀਰ ਲੱਛਣ (ਵਿਿੇਂ “ਚੁਭਦਾ ਹੋਇਆ ਦਰਦ” ਿਾਂ ਸੁੂੰਨਤਾ)

ਇਸ ਿਕੈਸੀਨ ਦ ੇਿੱਧ ਲੂੰ ਮੀ-ਵਮਆਦ ਦ ੇਮਾੜ ੇਅਸਰ ਵਕਹੜ ੇਹਨ?

Pfizer-BioNTech ਅਤ ੇModerna ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਤੇ ਿਾਰੀ ਅਵਧਐਨ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਮਲੇ ਵਕਸੇ ਗੂੰਭੀਰ ਮਾੜ ੇਅਸਰਾਂ ਦਾ ਸੂੰ ਕੇਤ ਨਹੀਂ ਵਦੂੰਦ ੇਹਨ। ਵਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਧਐਨਾਂ 
ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿੱਧ ਲੂੰ ਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੇ ਮਾੜ ੇਅਸਰਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ।

ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ਸ਼ੇਨ (AEFIs) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਤੀਕ ਲ ਘਟਨਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਿਾਂ AEFI ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ Public Heath Ontario’s vaccine 
safety web page ਤੇ ਿਾਓ।

ਕੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰੁਾਕ ਦ ੇਮਕੁਾਬਲੇ ਦ ਿੀ ਖਰੁਾਕ ਦ ੇਮਾੜ ੇਅਸਰ ਿੱਧ ਖ਼ਰਾਬ ਹਨ?

ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਮਾੜੇ ਅਸਰਾਂ ਦੇ ਿਾਪਰਣ ਦੀ ਿੱਧ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਕਉਂਵਕ ਮਾੜੇ ਅਸਰ, ਤੁਹਾਡ ੇਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਿੱਲੋਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਪੈਦਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਨਤੀਿਾ ਹਨ, ਇਸਲਈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋ ਿਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਕਤ ੇਿੱਧ ਮਜ਼ਬ ਤ ਇਵਮਊਨ 
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੁੂੰ ਦੀ ਹੈ (ਇਹ ਚੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ!)।

ਕੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਵਕਸ ੇਦੀ ਮਤੌ ਹਈੋ ਹ?ੈ

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਸੱਧੇ ਨਤੀਿ ੇਿਿੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਤੌ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਮਨੈ ੂੰ  ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ?ੈ

ਿੈਕਸੀਨ, ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕਮਾਤਰ ਅਨੁਮਾਵਨਤ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ

https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety


ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਕੇ, ਖੁਦ ਨ ੂੰ , ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆਂ ਨ ੂੰ  ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਹਾਲਾਂਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡ ੇਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰੇਗੀ, ਿੈਕਸੀਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮੁੱ ਖ ਟੀਚਾ ਿੱਧ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਅਬਾਦੀ ਨ ੂੰ  ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ 
ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਿੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਰ ਨਾ ਫੈਲੇ।

ਵਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਤੀਸ਼ਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਬੀਮਾਰੀ ਵਕੂੰਨੀ ਸੂੰਕਰਮਣ ਿਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਫੈਲਣ 
ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕੂੰਨੀ ਪਰਭਾਿੀ ਹੈ।

ਵਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਗੇ, ਓਨੀ ਿਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਂ ਿੱਧ ਿਖੋਮ ਤ ੇਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਕਵੋਿਡ-19 ਓਨਾ ਬਰੁਾ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ ਮਨੈ ੂੰ  ਿਕੈਸੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹ।ੈ

ਪ ਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ ਵਮਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਕੋਈ 
ਿੀ ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਭਾਿੇਂ ਵਕਸੇ ਵਸਹਤਮੂੰਦ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਕਰਮਣ ਤੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੀ, ਵਫਰ ਿੀ ਉਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਲੂੰ ਮੀ-ਵਮਆਦ ਦੀਆਂ ਿਵਟਲਤਾਿਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਿੋ ਆਮ 
ਵਜ਼ੂੰਦਗੀ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਲੈਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ, ਵਿਿੇਂ ਰੁਕ-ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਹ ਆਉਣਾ, ਥਕਾਿਟ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ/ਿੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਬੋਧ 
ਸਬੂੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ/ਿਾਂ ਗੂੰਧ।

ਭਾਿੇਂ ਤੁਸੀਂ ਿੱਧ ਿੋਖਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਿੱਧ-ਿੋਖਮ ਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਬੇਹੱਦ 
ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਿੇ, ਵਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ, ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬ ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿਦੋਂ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ 
ਲੱਗ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਵਿਹਨਾਂ ਦਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਪ ਰੇ 
ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਨ ੂੰ  ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਿੋ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ।

ਮਨੈ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹ ੈਵਕ ਮਨੈ ੂੰ  ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ ੈਅਤ ੇਦਖੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ ੈਵਕ ਦ ਵਿਆ ਂਨਾਲ ਕੀ ਿਾਪਰਦਾ ਹੈ

ਵਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਗੇ, ਓਨੀ ਿਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਨ ੂੰ  
ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਵਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ ਸਾਨ ੂੰ  ਪ ਰੀ ਸਪਲਾਈ ਵਮਲਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸ ਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਿੂੰਡਣ ਲਈ ਕੂੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿੋ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਤੇ ਿਲਦੀ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਵਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 
ਿੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਿਾਣ ਤੇ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈਣ।

ਿਕੇਰ ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹਿੋਾਂ ਿਾਂ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕਵੋਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਿੋਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੋਗੇਾ?

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  Pfizer BioNTech ਅਤੇ Moderna ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਫੇਿ 3 ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਅਲਗ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ, ਗਰਭ 
ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਸੀਵਮਤ ਡੇਟਾ ਹੈ।



ਅਵਧਕਾਰਤ ਉਮਰ ਸਮ ਹ ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ, ਕਾਉਂਸਵਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸ ਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਵਿਸ ਵਿੱਚ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• 

• 

• 

• 

ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਿੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਕਰਮਣ ਦੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਿੋਖਮਾਂ/ਨਤੀਵਿਆ ਂਦੀ ਸਮੀਵਖਆ
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਸੂੰਕਰਮਣ ਹੋਣ ਦੇ ਿੋਖਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ
ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਿ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬ ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸਿੀਵਕਰਤੀ

ਿੇਕਰ ਆਪਣੇ ਇਲਾਿ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਪਰਦਾਤਾ ਿੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਉਂਸਵਲੂੰ ਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤ ਨ ੂੰ  ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂੰਭਾਿੀ ਫਾਇਦੇ, ਸੂੰਭਾਿੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ 
ਤੋਂ ਿੱਧ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਿੈਕਸੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੂੰਚ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗੀ।

ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਣਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਪਰਾਈਮਰੀ ਕੇਅਰ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਿਾਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Society of 
Obstetricians and Gynaecologists of Canada Statement on COVID-19 Vaccination in Pregnancy ਤੋਂ ਮਸ਼ਿਰਾ ਲਓ।

ਿਕੇਰ ਮੈਂ ਬੱਚ ੇਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੋਗੇਾ?

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨ ੂੰ  Pfizer BioNTech ਅਤ ੇModerna ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲਈ ਫੇਿ 3 ਦੇ ਟਰਾਇਲਸ ਤੋਂ ਅਲਗ ਰੱਵਖਆ ਵਗਆ ਸੀ। ਇਸ 
ਕਰਕੇ, ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਿਾਂ ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਏ ਬੱਚੇ ਤੇ ਿਾਂ ਦੁੱ ਧ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੇ, mRNA ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ 
ਡੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਉਂਸਵਲੂੰ ਗ ਅਤੇ ਸ ਵਚਤ ਸਵਹਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, 
ਵਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨ ੂੰ  ਦੁੱ ਧ ਚੁੂੰ ਘਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਸਬ ਤ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ।

ਿਾਧ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, Society of Obstetricians and Gynaecologists of Canada Statement on COVID-19 Vaccination in Pregnancy ਤੋਂ ਮਸ਼ਿਰਾ 
ਲਓ।

ਮਰੇ ੇਬੱਵਚਆ ਂਨ ੂੰ  ਿਕੈਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਿੈਕਸੀਨ ਨ ੂੰ  ਬੱਵਚਆਂ ਲਈ ਪਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਸਰਚ ਿਾਰੀ ਹੈ ਵਕ ਅਵਧਕਾਰਤ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲਗਾਈ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਿੇਕਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਲਗਿਾਿਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਵਮਲੇਗਾ? ਿਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਲਾਈਨ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ?

ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਵਕ ਓਨਟੈਰੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗੇ, ਿੋ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਿੋ ਇਹ ਚਾਹੁੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਵਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ 
ਿਾਸੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਗੇ, ਓਨੀ ਿਲਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਜ਼ੂੰਦਗੀਆਂ ਸਧਾਰਨ ਰ ਪ ਵਿੱਚ ਿਾਪਸ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਿੱਡੀ ਸੂੰ ਵਖਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਿਾਸੀ

https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf
https://www.sogc.org/common/Uploaded%20files/Latest%20News/SOGC_Statement_COVID-19_Vaccination_in_Pregnancy.pdf


ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਨਯੂੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਿੋ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅਸੀਂ ਵਿੂੰਨੀ ਿਲਦੀ 
ਹੋ ਸਕੇ, ਉਸ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰ ਪ ਨਾਲ ਅਤ ੇਿਲਦੀ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਮਹੱਤਿਪ ਰਣ ਹੈ ਵਕ ਵਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਤੱਕ 
ਪਹੁੂੰਚ ਹੈ, ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤ ੇਿਾਣ ਤੇ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈਣ।

ਿਕੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣ ੇਵਨਯਵਮਤ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ਸ਼ੇਨ ਸ਼ਵੈਡਊਲ ਤੋਂ ਵਪੱਛ ੇਹਿੋਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹਿੋਗੇਾ? ਕੀ ਮਨੈ ੂੰ  ਤਦ ਿੀ ਿਕੈਸੀਨ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹ?ੈ

ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੀ ਤਾਜ਼ਾ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਦੂੰਦੇ ਹਾਂ, ਿੋ ਆਪਣੇ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 
ਵਪੱਛੇ ਹਨ।

ਮੈਂ ਤਰਿੀਹੀ ਸਮ ਹ ਵਿੱਚ ਵਕਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ?

ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਡਸਟਰੀਵਬਊਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (COVID-19 Vaccine Distribution Task Force) ਿੱਲੋਂ ਸਲਾਹ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ 
ਐਡਿਾਈਿਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ ਇਵਮਊਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ (National Advisory Committee on Immunization) ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ ਬੇ ਨੇ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਪਰਾਪਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਸਮ ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਦਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਨਾਇਆ ਹੈ। ਫੇਿ ਇੱਕ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਿੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਹਨਾਂ ਨ ੂੰ  ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੂੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੋਖਮ ਨਤੀਿ ੇਹਨ ਅਤੇ ਿੋ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸਨ ੂੰ  ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਿੱਧ ਿੋਖਮ ਤੇ 
ਹਨ।

ਵਿਿੇਂ ਹੀ ਓਨਟਰੈੀਓ ਨ ੂੰ  ਿੱਧ ਿੈਕਸੀਨ ਸਪਲਾਈ ਵਮਲੇਗੀ, ਿਾਧ ਸਮ ਹਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ। ਪਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਫੇਿਾਂ 
ਸਮੇਤ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ, ਤਸੁੀਂ ਿੱਧ ਿੇਰਿੇ Ontario’s COVID-19 vaccine web page ਤੇ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
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