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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 1 ਕੱੁਲ 5

*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 ਿੈ 

ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ 
ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਵਨਸ਼ਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਵਰਹਾ ਹੈ ਵਕ ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਿੇ 
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੋਿਾਂ?
• ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਸਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਦਿਆ ਦੀ ਰੱਦਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ 

ਸਥਾਦਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
• ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੁੱਛਣਗ ੇਦਕ ਕੀ: 

     - ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਦਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ
     -  ਦਿਛਲੇ 14 ਦਦਨਾਂ (ਦੋ ਹਫ਼ਦਤਆ)ਂ ਦਵੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਸੀ, ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਫਲੂ ਦਾ ਟੀਕਾ
     - ਤੁਹਾਨੰੂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ ਹੋਈ ਸੀ। 
• ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਿਦਹਨੇਗਾ, ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 

ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਦੂਜ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਿੜ੍ ੇਹੋਣ ਦੀ ਕੋਦਿਿ ਕਰੇਗਾ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਿਦਹਨ 
ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦਚੰਤਤ ਹ ੋਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਰਹਾ 
ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ।

• ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤ ੇਨਜ਼ਰ 
ਰੱਿਣਗੇ। 

ਿੈਕਸੀਨ ਕਲੀਵਨਕ ਵਿੱਿ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ 
ਕੇ ਆਿਾਂ?
• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਵੈਕਸੀਨ ਅਿਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੁਭਾਿੀਆ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ,ੋ ਤਾਂ ਦਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ 

ਜਾਂ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਨੰੂ ਇਸ ਦਾ ਿ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹੋ।
• ਇੱਕ ਅਰਾਮਦੇਹ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੀਜ਼ ਿਦਹਨੋ ਦਜਸ ਨੰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੇ ਮੋਿ ੇਤੱਕ ਮੋੜ ਸਕੋ।
• ਆਿਣਾ ਮਾਸਕ ਦਲਆਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਦਨਕ ਿਹੁੰ ਚੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ। ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ 

ਿਦਹਨ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਿਰਕ ਕਰੋ। 
• ਆਿਣਾ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੂਿ ਦਲਆਓ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਿਾਸਿੋਰਟ ਜਾਂ ਡ੍ਰਾਈਵਰ 

ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ)। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਿਣੀ ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦਵੱਚ ਦਕਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਉਸ ਦਵਅਕਤੀ 
ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜ ੋਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਦਰਹਾ ਹੈ।

• ਜ ੇਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਦਵਅਕਤੀ ਦਲਆਓ।
• ਆਿਣਾ ਿੀਲਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਦਲਆਓ, ਜ ੇਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ।  
• ਆਮ ਤਰ੍ਾਂ ਨਾਲ ਆਿਣਾ ਭੋਜਨ ਿਾਓ।

ਆਿਰੀ ਵਾਰ ਅੱਿਡੇਟ ਕੀਤਾ: 17 ਮਈ 2021
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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 ਿੈ 

ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਮੈਨੰੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਿਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
• ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ:

     - ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ
     - ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਦਵਡ-19 ਦੇ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਹਨ 

     - ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ 
     - ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰ ਘਾ ਰਹ ੇਹੋ 
     - ਹੋਰ ਟੀਕੇ ਿ੍ਰਾਿਤ ਕਰਦ ੇਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਹੋਿ ਹੋ ਗਏ ਸੀ
     -  ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦ ੇਹੋ ਅਤੇ ਦਕਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਾਂਤ ਕਰਨ ਦਵੱਚ ਤੁਹਾਡੀ  

ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ
     - ਇਸ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦਕਸੇ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
     - ਇਸ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ
     - ਗਤਲਾ-ਰੋਧੀ (ਿੂਨ ਨੰੂ ਿਤਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ) ਲੈਂਦੇ ਹੋ
     -  ਕਮਜ਼ੋਰ ਿ੍ਰਦਤਰੱਦਿਆ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ HIV, ਹੈਿੇਟਾਈਟਸ C,  

ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਦਬਮਾਰੀਆਂ ਹਨ) 
     - ਦਿਛਲੇ 14 ਦਦਨਾਂ (2 ਹਫ਼ਦਤਆਂ) ਦਵੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਈ ਹੈ।
• ਭਾਵੇਂ ਉਿਰੋਕਤ ਸੂਚੀ ਦਵਚਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਕਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਆਿਣੇ ਆਿ ਇਹ 

ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਿਦਹਲਾਂ ਦਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਿ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ 
ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਦਕ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਹੈ।

• ਜ ੇਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਦਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਵਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸੋ। 

• ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਿੁੱਛ ੋਜੋ ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾਿੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਿੇਗਾ?
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਇਹ ਦਦਿਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ 

ਜਾਵੇਗਾ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਸਦਹਮਤ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਦੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 
ਇਸਨੰੂ ਸਦਹਮਤੀ ਦੇਣਾ ਦਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾ 
ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

• ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦਸਹਤ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਫਲੂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਵਾਂਗ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ 
ਦੇ ਉਿਰਲੇ ਦਹੱਸੇ ਦਵੱਚ ਟੀਕਾ ਲਗਾਏਗਾ। 

• ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਿ੍ਰਦਤਰੱਦਿਆ ਿ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।

ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ?  
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਦਮੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਿਵੇਗੀ ਦਕ 

ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿਦਹਲਾਂ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਥੋੜ੍ਾ ਹੋਰ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨ ਲਈ ਦਕਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਿੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣਗੇ ਦਕ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਕਸੇ 
ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਦਵਰਲੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।  

(ਿੰਨਾ 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 ਿੈ 

• ਵੈਕਸੀਨ ਕਲੀਦਨਕ ਦਵਿੇ ਦਸਹਤ-ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਕਸੇ ਵੀ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਕਰਨ 
ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੈ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

• ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵੱਚੋਂ ਕੁਝ ਆਮ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੰੂ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:
     - ਦੁੱਿਦੀ ਬਾਂਹ
     - ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਾਲੀ ਅਤੇ ਸੋਜ਼ ਦਜੱਥੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਦਗਆ ਸੀ
     - ਦਸਰ ਦਰਦ 
     - ਮਤਲੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀ ਆਉਣਾ
     - ਹਲਕਾ ਬੁਖ਼ਾਰ ਜਾਂ ਕੰਬਣੀਆਂ
     - ਦੁਿਦੀਆ ਂਮਾਸਿੇਿੀਆਂ ਜਾਂ ਜੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ
     - ਥਕਾਵਟ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰਨੀ।
• ਇਹ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵ ਆਮ ਹਨ ਅਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। 
• ਤੁਹਾਡੀ ਦਕਸੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਦਨਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਵਰਲੇ 

ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਿਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਦੇ ਚਾਰ ਘੰਦਟਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਦਮਆਨੀ ਐਲਰਜੀ ਵਾਲੀ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆ 

ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, (ਦਜਵੇਂ ਦਕ ਸੋਜ, ਛਿਾਕੀ) ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਿਦਹਲਾਂ ਦਕਸੇ ਐਲਰਜੀ 
ਮਾਹਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਜ ੇਤੁਸੀਂ ਦਚੰਤਤ ਮਦਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹ ੇਹੋ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਮਦਹਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 
ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

• ਕੋਦਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਆਿਣੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 28 ਦਦਨਾਂ (4 ਹਫ਼ਦਤਆਂ) ਲਈ 
ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 

ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 
• ਵੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਬੋਦਟਕ ਥ੍ਰੋਮੋਬਸਾਈਟੋਿੇਨੀਆ (VITT) ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਰਲੀ ਿਰ ਗੰਭੀਰ 

ਿੂਨ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਹੈ ਜੋ AstraZeneca ਜਾਂ Janssen ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਦਦਨਾਂ ਬਾਅਦ 
ਦਵਕਦਸਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਿੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ICU ਦਵੱਚ ਦਾਿਲ ਹੋਣਾ ਿੈ ਸਕਦਾ ਹੈ 
ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਦਕ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

     - ਦਕਉਂਦਕ ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਦਿਆ ਦਨਗਰਾਨੀ ਇੰਨੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ, ਦਵਦਗਆਨੀ ਇਸ ਦਵਰਲੇ ਮਾੜੇ  
  ਿ੍ਰਭਾਵ ਨੰੂ ਦੇਿ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਨੰੂ ਿਛਾਣ ਕੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
     - VITT ਅਤੇ AstraZeneca ਅਤੇ Janssen ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦਜ਼ਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ   
  ਦਵੱਚ ਅਕਸਰ ਿੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀਟ ਦੇਿੋ। 

ਮੈਨੰੂ ਵਕਿੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੰੂ ਡਾਕਟਰ 
ਦੀ ਮਦਦ ਕਦੋਂ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ ਹੈ? 
• ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਿ੍ਰਦਤਦਕਦਰਆਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਿ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਿਰ, ਜ ੇਤੁਹਾਨੰੂ ਇਹ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 911 'ਤ ੇਕਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਿਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਆਿਣੀ 

ਦੇਿਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਦਕਸੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਤੁਰੰਤ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ: 
     - ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਵੱਚ ਮੁਿਕਲ 

?

  (ਿੰਨਾ 2 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

(ਿੰਨਾ 4'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। 4 ਕੱੁਲ 5

*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 ਿੈ 

     - ਛਿਾਕੀ 
     - ਦਚਹਰ ੇਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਜ਼ 
     - ਬਹੁਤ ਹੀ ਿੀਲਾ ਦਚਹਰਾ 
     - ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ 
     - ਬੁਖ਼ਾਰ 
     - ਦੌਰੇ 
     - ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਵੱਚ ਦਿੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਦਹਸਾਸ। 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ AstraZeneca ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਦਦਨ ਿਦਹਲਾਂ ਦਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 

ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਬਣੋ ਜੋ VITT ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਵਰਲੀ ਸਮੱਦਸਆ ਹੈ, ਿਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਦਦੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਦਕਰਿਾ ਕਰਕੇ ਆਿਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 
ਦਵੱਚ ਜਾਓ:

     - ਗੰਭੀਰ ਦਸਰ-ਦਰਦ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹ ੈ
     - ਦੌਰੇ 
     - ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਹੱਸੇ ਨੰੂ ਦਹਲਾਉਣ ਦਵੱਚ ਮੁਿਕਲ 
     - ਨਵੀਂ ਧੁੰ ਦਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 
     - ਬੋਲਣ ਦਵੱਚ ਮੁਿਕਲ 
     - ਸਾਹ ਚੜ੍ਨਾ 
     - ਛਾਤੀ, ਦਿੱਠ ਜਾਂ ਿੇਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ 
     - ਅਸਧਾਰਨ ਿੂਨ ਵਗਣਾ ਜਾਂ ਨੀਲ ਿੈਣੇ
     - ਨਵੇਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਿੂਨ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ
     - ਨਵੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਰੰਗ ਦਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ। 

ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਵਕੰਨੇ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Pfizer, BioNTech ਅਤੇ AstraZeneca ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ 

ਦੋ ਟੀਦਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।
• ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਿੁਰਾਕ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ 

ਮਹੱਤਵਿੂਰਨ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਿਦਹਲੀ ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੰੂ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੋਣ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਟੀਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਵਅਕਤੀ ਤੁਹਾਨੰੂ ਦੱਸੇਗਾ ਦਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜਾ ਟੀਕਾ ਕਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ 

ਤਾਰੀਿ ਵੱਲ ਦਧਆਨ ਦਦਓ।
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਦਵਡ-19 ਤੋਂ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Janssen (Johnson & Johnson) ਵੈਕਸੀਨ 

ਦੇ ਦਸਰਫ ਇੱਕ ਟੀਕੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਾਿਧਾਨ ਰਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਜਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਿੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਿਣੀ ਿਦਹਲੀ 

ਿੁਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਦਵਡ-19 ਦੇ ਦਵਰੁੱਧ ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਦਕਉਂਦਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਕੋਦਵਡ-19 
ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਦਤਆਰ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਿੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ 
ਦੀ ਦੂਜੀ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।  

  (ਿੰਨਾ 3 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

(ਿੰਨਾ 5'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

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 ਕਨਊਰੋਡਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਸੈਂਟਰ (Azrieli Adult Neurodevelopmental Centre) ਦੀ ਆਕਗਆ ਨਾਲ ਢਾਕਲਆ ਕਗਆ

ਕੋਕਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਦਜਹੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਜਸ ਦਵੱਚ ਦਸਰਫ ਇੱਕ ਿੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ 
ਿੂਰੀ ਤਰ੍ਾਂ ਸੁਰੱਦਿਅਤ ਹੋਣ ਦਵੱਚ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਦਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।  

• ਹਰ ਦਕਸੇ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਦਵੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਦਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, 
ਕੋਦਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜ ੇਦਵਅਕਤੀਆਂ ਦਵੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਤੁਹਾਨੰੂ ਵੈਕਸੀਨ ਦਮਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਤੁਹਾਨੰੂ ਜਨਤਕ ਦਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਿਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: 
     - ਮਾਸਕ ਿਦਹਨੋ 

     - ਅਕਸਰ ਆਿਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰੋ
     - ਜਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੁਜ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੋ
     - ਭੀੜ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਵਟੱਪਣੀਆਂ


