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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 1 ਕੱੁਲ 8

*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਕੀ 
ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 

ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀ ਹੈ?
• ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਛੂਤ ਿਾਲੀ ਵਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੋ 2019 ਦੇ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਕੋਵਿਡ-19 ਉਸ ਿੇਲੇ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜਸ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ 

ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੰਘਦਾ ਹ,ੈ ਵਛੱਕ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਿੋਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। 
• ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਿੇ, ਅਤੇ ਵਫਰ ਿੀ ਉਹ ਇਸਨੰੂ 

ਦੂਵਜਆ ਂਵਿੱਚ ਫੈਲਾ ਰਹ ੇਹੋਣ।
• ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:

     - ਖੰਘ
     - ਿੁਖ਼ਾਰ   

     - ਥਕਾਿਟ
     - ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਗੰਧ ਦਾ ਮਾੜਾ ਅਵਹਸਾਸ
     - ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣੀ
     - ਦਸਤ ਜਾਂ ਉਲਟੀ
     - ਕੰਿਣੀਆਂ
     - ਿਗਦਾ ਨੱਕ। 
• ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਿਲਕੁਲ ਵਿਮਾਰ ਮਵਹਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨ। 

ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

ਿੈਕਸੀਨ ਕੀ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
• ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹੰਦੀ ਹ ੈਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਅਵਜਹੇ 

ਕੀਟਾਣੂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਵਿਵਗਆਨੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ, ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿਰਗੇ ਿੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਿਾਇਰਸਾਂ ਸਮੇਤ, ਕੀਟਾਣੂਆਂ ਤੋਂ 

ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
• ਅਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਵਜਿੇਂ ਪੋਲੀਓ, ਫਲੂ ਅਤੇ ਖਸਰੇ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 
• ਦੂਜੀਆ ਂਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਿਾਂਗ ਹੀ, ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ 

ਿਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ।
• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਟੀਕੇ ਦੁਆਰਾ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਵਕ ਜੇ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 

ਵਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ।
• ਡਾਕਟਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਸਾਵਰਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ।

ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 17 ਮਈ 2021
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ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
• ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਿਰੂੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀਆਂ 

ਗਈਆਂ ਸਨ: Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca ਅਤੇ Johnson & Johnson (Janssen)।
• ਹਰੇਕ ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਿੱਖਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿਚਾਅ ਲਈ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਚਾਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 
ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿੇਖੋ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ 
ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੰੁਦ ੇਹਨ।

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 
ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਿਜਾਏ, ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਵਦੰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹ?ੈ 
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Pfizer, BioNTech ਅਤੇ AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ 

ਦੋ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
     -  ਇਹਨਾਂ ਵਤੰਨ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਿਹੁਤ 

ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।
     -  ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਵਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਿੇਗਾ, ਇਸ 

ਲਈ ਤਾਰੀਖ ਿੱਲ ਵਧਆਨ ਵਦਓ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Janssen (Johnson & Johnson) ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ 

ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਸਾਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ?
• ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਚਾਰੋ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰੂ 

ਹਰਾਿਾਂਗੇ।
• ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਗੀਆਂ।
• ਿਕੈਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਸਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹ ੈਤਾਂ 

ਜ ੋਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਾਇਰਸ ਦ ੇਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਿਗੇਾ।
• ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ। ਉਹ 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ 
ਰਵਹੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਿਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹੈ ਵਕ ਅਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰਭਾਿੀ ਸਪਲਾਈ ਿਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। 

• ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਿਹੁਤ, ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤ ੇਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ 
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਅਵਜਹਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ 
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। 

• ਵਫਰ ਵਿਵਗਆਨੀਆਂ ਨੇ ਿੇਵਖਆ ਵਕ ਦੋਿਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ। 
• ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਵਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਮਾਰ ਹ ੋ

ਗਏ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
(ਪੰਨਾ 3 'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

• ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਕ AstraZeneca ਅਤੇ Janssen 
ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਇੱਕ ਵਿਰਲੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਦੀ ਗੜਿੜੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਵਜਸ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ 
ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਿੋਵਟਕ ਥ੍ਰੋਮੋਿਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (VITT) ਵਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਵਕ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਵਕ, ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਨਗਰਾਨੀ 
ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਵਕ ਵਿਵਗਆਨੀ ਇਸ ਵਿਰਲੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਨੰੂ ਦੇਖ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਪਛਾਣ ਕੇ 
ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਿਕੈਸੀਨ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕ ੇਆਪਣ ੇਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਮਾੜ ੇਪ੍ਰਭਾਿ ਕੀ ਹਨ?
• ਆਮ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

     - ਦੁਖਦੀ ਿਾਂਹ
     -  ਉਸ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਿ ਵਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਵਗਆ ਸੀ 
     - ਥਕਾਿਟ ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨੀ
     - ਵਸਰ ਦਰਦ 

     - ਹਲਕਾ ਿੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੰਿਣੀਆਂ
     - ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ।
• ਇਹ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤ ੇਹਲਕੇ ਜਾਂ ਦਰਵਮਆਨੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਰਾਏ ਹ?ੈ
• VITT ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਖੂਨ ਦੀ ਗੜਿੜੀ ਹੈ। ਇਹ AstraZeneca ਜਾਂ Janssen ਿੈਕਸੀਨ 

ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਵਦਨਾਂ ਿਾਅਦ ਵਕਸੇ ਵਿੱਚ ਿੀ ਵਿਕਵਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
     -  ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਪਰੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਿਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (HIT) ਨਾਮਕ ਗੜਿੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 

ਨੰੂ ਸੇਰੇਿ੍ਰਲ ਸਾਈਨਸ ਿੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਿਵਸਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ VITT ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 
ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਵਕਸਮ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     -  ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਿੀ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਹੋ 
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, AstraZeneca ਜਾਂ Janssen ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਸਹਤ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ 
ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲੋਂ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਆਪਣੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਹਨ।

     -  AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ VITT ਦੇ ਿੱਧ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਓਨਟੈਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਖਾਸ 
ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣ ਨੰੂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਹਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ 
ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਿੋ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ 
ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਿੱਖਰੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

• VITT ਅਤੇ AstraZeneca ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਵਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ FAQ (ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ 
ਸਿਾਲਾਂ) ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ।

  (ਪੰਨਾ 2 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

http://(ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ)
http://(ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ)
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ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• ਹਰੇਕ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ ੇਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
• ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਿਾਇਰਸ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀ।
• ਕੁਝ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ 

ਰਵਹਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ। 
ਇਹਨਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

     -  ਿਿਰੁਗ ਲੋਕ
     - ਫਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਿ, ਇਨਯੂਟ ਅਤੇ ਮੈਵਟਸ ਿਾਲਗ (Maad’ookiing Mshkiki -- Sharing Medicine 
       ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਿਾਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਖੋ)
     -  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਿਾਲੀਆਂ ਥਾਿਾਂ 'ਤ ੇਰਵਹ ਰਹ ੇਹਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹ ੇਹਨ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 

ਵਰਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋਮ, ਸ਼ੈਲਟਰ ਅਤੇ ਲੰਿੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ)
     -  ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦ ੇਹਨ, ਵਜੱਥ ੇਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 

ਆਉਂਦਾ ਹੈ
     -  ਕਝੁ ਗੰਭੀਰ ਵਿਮਾਰੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕ (ਉਦਾਹਰਨ ਿਜੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ, ਡਾਇਵਿਟੀਿ ਅਤੇ ਦਮਾ)।

ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਸ ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
• 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਕਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਪ੍ਰਿਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕ ਇਹ ਿੱਵਚਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹ,ੈ ਹੋਰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹ ੇਹਨ।
• ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹੇ ਲੱਛਣ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵਕ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 

ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ mRNA ਿੈਕਸੀਨ (Pfizer-

BioNTech ਜਾਂ Moderna) ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ ਦਿਾਈਆਂ, ਜੁਲਾਿ ਅਤੇ 
ਖਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਿਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟ੍ਰੋਮੀਥਾਮਾਈਨ, ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟ੍ਰੋਮੀਥਾਮਾਈਨ ਇੱਕ ਅਵਜਹੀ 
ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜੋ ਵਸਰਫ Moderna ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ AstraZeneca ਜਾਂ Janssen (Johnson & 
Johnson) ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪੋਲੀਸੋਰਿੇਟ ਦਿਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵਸ਼ੰਗਾਰ ਿਰਗੇ ਉਤਪਾਦਾਂ 
ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।

• ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਪਰੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (HIT) ਜਾਂ ਸੇਰੇਿ੍ਰਲ ਸਾਈਨਸ ਿੇਨ ਥ੍ਰੋਮੋਿਵਸਸ 
ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ VITT ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਕਾਰਨ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਿਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, 
ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਮੌਤ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ AstraZeneca ਜਾਂ 
Janssen ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ 
ਵਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਈ ਿੱਖਰੀ ਵਕਸਮ ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 5 ਕੱੁਲ 8

*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਜੇ ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱੁਧ ਵਪਲਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ? 
• ਿਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੰੂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨੀ ਲੱਛਣ ਹੋਣਗੇ।
• ਹਾਲਾਂਵਕ, ਕੁਝ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ 

ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਵਜਸ ਵਿੱਚ ICU ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਿੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਅਵਧਐਨਾਂ ਨੇ ਵਦਖਾਇਆ ਹੈ ਵਕ ਉਸਦੇ ਉਮਰ ਦੀਆਂ 
ਗੈਰ-ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਿਹੁਤ ਵਿਆਦਾ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਹੁੰ ਦਾ 
ਹੈ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਨਮ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੰੂ ਿਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਿੱਚੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨਾਲ ਜੁਵੜਆ 
ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ।

• ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਪਵਹਲੀਆਂ ਪਰਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, 
ਪਰ ਨਿੇਂ ਅਵਧਐਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

• ਵਕਉਂਵਕ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ ਜੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਹਰ ਸੋਚਦੇ 
ਹਨ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿੀ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਆਫ਼ ਓਿਸਟੇਵਟ੍ਰਵਸ਼ਅਨ 
ਅਤੇ ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਵਜਸਟ ਆਫ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ। 

• ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਵਮਡਿਾਈਫ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 
ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਵਦਆਂ ਅਤੇ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 
ਇਹ ਦੇਵਖਆ ਜਾ ਸਕੇ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਕੀ ਹੈ। 

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਿੀ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਦੁੱਧ 
ਚੁੰ ਘਾ ਰਹ ੇਹੋ।

ਮੇਰੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗੀ? 
• ਦਿਾਈਆਂ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਿਹੁਤ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਦਾ 

ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਸਿਾਲ ਹੈ।
     -  ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਗਤਲਾ-ਰੋਧੀ (ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ) ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 

ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵਕਸੇ ਝਰੀਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਕੀ ਅਲਕੋਹਲ, ਕੈਨਾਵਬਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਸ਼ੇ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦ ੇਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ 
ਕਰਦੀ ਹੈ? 
• ਨਹੀਂ, ਉਹ ਿੈਕਸੀਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਜਾਂ ਿਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਕੋਹਲ ਪੀਣੀ 

ਿੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
• ਪਰ, ਵਕਉਂਵਕ ਅਲਕੋਹਲ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੰੂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕੰਨੇ ਿਧੀਆ 

ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਤੋਂ ਿਚਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਹੁਣ ਤੱਕ, ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਕੈਨਾਵਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਿਾਈਆਂ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦ ੇਹੋ ਤਾਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਨਾਲ ਵਕਸੇ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਦਾ 
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਾਿ, ਭੰਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਵਸ਼ਆਂ ਦੀ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਸੁਰੱਵਖਆ ਯੋਜਨਾ ਿਣਾ ਸਕੋ।
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 6 ਕੱੁਲ 8

*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
• ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਐਲਰਜੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ 

ਐਲਰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿਚਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਹ ਖਾਸ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ 

ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ (PEG) ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ , ਤੁਹਾਨੰੂ mRNA ਿੈਕਸੀਨ (Pfizer-

BioNTech ਜਾਂ Moderna) ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ 80 ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ AstraZeneca ਜਾਂ Janssen (Johnson & 

Johnson) ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਗਿਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟ੍ਰੋਮੀਥਾਮਾਈਨ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ Moderna ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਟ੍ਰੋਮੀਥਾਮਾਈਨ 

ਵਸਰਫ Moderna ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ।
• ਮਾਹਰ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਵਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਐਲਰਜੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 

ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹਨ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਤੋਂ ਐਲਰਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵਕ ਇਹਨਾਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 
ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਿੱਖਰਾ ਹੈ।

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹੁੰ ਦੀ 
ਹੈ, (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਸੋਜ, ਛਪਾਕੀ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਐਲਰਜੀ ਮਾਹਰ 
ਦੁਆਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

• ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਧਾਤ, ਐਟਂੀਿਾਇਓਵਟਕਸ ਜਾਂ ਖਾਣੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਵਜਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਕ 
ਕੋਈ ਜੈਲੇਵਟਨ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਹਲਾਲ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਰ ਹਨ)।

ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਵਕਉਂ ਹੈ?
• ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹਰੇਕ ਲਈ ਿਹੁਤ ਮਸ਼ੁਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕ ੇਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 

ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ।
• ਜ ੋਲੋਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੀ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ 

ਵਿੱਚ ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਇਹ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹਰ ਵਕਸੇ ਲਈ ਿਹੁਤ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਵਸ਼ਆਂ 

ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਿ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। 
• ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੰੂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ 

ਰੱਵਖਆ ਕਰਦੀਆ ਂਹਨ।
• ਵਜੰਨੇ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕ ਹਾਂ ਕਵਹਣਗੇ ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਗੇ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿੰਦਗੀਆਂ ਆਮ ਿਣ ਸਕਦੀਆਂ 

ਹਨ।
• ਜ ੋਲੋਕ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਹਾਲੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ, ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਦੂਸਵਰਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰ ਚਾਉਣ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ 

ਹੋਣਗੇ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤ ੇਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲਈ ਓਨੇ ਆਿਾਦ ਮਵਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।

!



ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 7 ਕੱੁਲ 8

*ਇਸ ਪੂਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਵਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ “ਵੈਕਸੀਨ” ਕਵਿੰਦੇ ਿਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਿਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਕਰ ਕਰਦੇ ਿਾਂ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਮਨਜ਼ਰੂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਿੈ 

ਮੈਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ 
ਵਕੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਿਰ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸ ਦੇਿੇਗਾ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਕਦੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵਕੱਥੇ 

ਜਾਣਾ ਹੈ।
• ਤੁਸੀਂ ਤਾਿਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਿੈੱਿਸਾਈਟ ਿੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ: 

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

ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਨੰੂ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਪਿੇਗੀ?
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਈ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿੇਗੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਸੇ ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 
• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ ਨਹੀਂ 

ਹੋਿੇਗੀ ਜਾਂ ਉਸ ਸੰਿੰਧੀ ਕੋਈ ਸਮੱਵਸਆ ਨਹੀਂ ਹੋਿੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਯੋਗਤਾ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ 
(ODSP) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਿੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਵਕ ਕੀ ਮੈਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਕਿੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂ ਵਕ 
ਵਕਹੜੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਹ?ੈ
• ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ 

ਨਾਲ ਿੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। 
• ਉਹ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਸ ਿਾਰੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
• ਉਹ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ 

ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 
• ਇਹ CAMH ਕੋਵਿਡ-19 ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟਾਂ ਿੀ ਮਦਦਗਾਰ ਹਨ: www.camh.ca/covidvaccine

• ਮਈ 2021 ਤੋਂ, AstraZeneca ਹੁਣ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਪਲਿਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਿੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ 
ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ VITT ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸਨੰੂ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ 
ਿਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

• ਕੁਝ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ Pfizer ਜਾਂ Moderna ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ Janssen ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਕਹੜੀ ਚੋਣ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਕੁਝ ਕਾਰਕ ਹਨ:

     -  ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ
     -  ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ, ਜੋ ਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਰਵਹਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਵਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਹੌਟ ਸਪਾਟ ਉੱਚ ਜੋਖਮ 

ਿਾਲੇ ਹਨ) ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਵਕਵਰਆ ਨੰੂ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ
     -  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਚਮੁਚ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜੋਖਮ, ਜੋ ਵਕ ਇੱਕ ਿੱਡੀ ਮਾਨਵਸਕ ਵਸਹਤ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ, 

ਵਿਕਾਸ ਸੰਿੰਧੀ ਅਪੰਗਤਾ, ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਿਧੇਰੇ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ

ਜੇ ਮੈਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰ ਦਾ/ਚਾਹੁੰ ਦੀ ਹਾਂ? ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ?
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ, 

ਪਵਰਿਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ, ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ 'ਤ ੇਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਿਟਾਂਦਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਕੀ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਹੈ।

$

?

(ਪੰਨਾ 8 'ਤੇ ਜਾਰੀ)

https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccines-ontario
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ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਕੋਜਿਡ-19 ਦੀ ਸਕ੍ੀਜਨੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 
ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਨਜਸਕ ਜਸਹਤ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਜਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ 911 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਭਾਗ ਜਿੱਚ ਜਾਓ। 

ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ www.camh.ca/covid19 'ਤੇ ਜਾਓ
CAMH ਦੇ ਅਜ਼ਰੀਲੀ ਅਡਲਟ ਨਿਊਰੋਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ (Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre) ਦੀ ਆਨਿਆ ਿਾਲ ਢਾਨਲਆ ਨਿਆ
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਕੋਕਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ

ਵਟੱਪਣੀਆਂ

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦਾ ਫਸੈਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਵਹਲਾਂ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਹਮਤੀ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ 
ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵਕ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਕੈਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰੂ 
ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਿਕੈਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸ ੇਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਿ ੇਤਾਂ?
• ਜ ੇਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋ ਫਸੈਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਕਈੋ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਸੈਲਾ ਲਿਗੇਾ। ਤੁਹਾਡੇ 

ਿਦਲਿੇਂ ਫਸੈਲੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਕਸ ੇਿੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ 
ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿਗੇੀ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਿਕੈਸੀਨ ਲੈਣ ਿਾਰੇ ਪਵਹਲਾਂ ਕਝੁ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲਿਾਂ ਫਸੈਲਾ 
ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫਸੈਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਿਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਹਤਰੀਨ ਵਹੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ

• ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਿਦਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਾਰਮ 'ਤ ੇਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

  (ਪੰਨਾ 7 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)


