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ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਵਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਿ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਿੋ।
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ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 
ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਿੇ ਵਕਿੇਂ ਗੱਲ ਕਿਾਂ?

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਿੇ ਤੱਥਾਂ ਨੰੂ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਇਸ 
ਬਾਿੇ ਇੱਕ ਸੂਵਿਤ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਸਕੋ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੰੂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਜਾਣਕਾਿੀ ਸ਼ੀਟ 
ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ-ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਿੇਗੀ। 

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 ਮਵਹਸੂਸ ਕਰਨੀ
     - ਸੁਆਦ ਜਾਂ ਸੁੰ ਘਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾ ਹੋਣਾ
     - ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - 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 ਿਰਗ ੇਿੈ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। 

(ਪੰਨਾ 2'ਤੇ ਜਾਰੀ)

ਆਖਰੀ ਿਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ: 18 ਮਈ 2021
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• 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 ਹ ੈਵਕ ਜ ੇਵਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹ ੈਤਾਂ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਕਵੋਿਡ-19 ਨਾਲ 

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

ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਿੇਂ ਕੰਮ ਕਿਦੀ ਹੈ?
• ਕਨੇੈਡਾ ਨੇ ਚਾਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਨੰੂ ਮਨਿਰੂੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 

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

ਸਰੁੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ। ਚਾਰ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 
ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਿਖੋੇ।

• ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੰੂ ਕਰੋੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦ ੇਵਿਰੁੱਧ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਿਣਾਉਣ ਦੀ ਵਸਖਲਾਈ 
ਵਦੰਦੀ ਹੈ। ਜ ੇਿਕੈਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੰੁਦਾ ਹ,ੈ ਤਾਂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ ਇਸ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਤਆਰ  
ਹੁੰ ਦੇ 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।

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?
• ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ Pfizer, BioNTech, Moderna 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 ਸੁਿੱਵਿਅਤ ਹਨ?
• ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਵਕ ਚਾਰੋ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਿਸ਼ਾਲੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤਰੀਕਾ ਹਨ ਵਜਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨੰੂ 

ਹਰਾਿਾਂਗੇ।
• ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਿਚਾਉਣਗੀਆਂ।
• ਿੈਕਸੀਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਤਰੱਵਖਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਿੇਗਾ।

  (ਪੰਨਾ 1 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

(ਪੰਨਾ 3'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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http://ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
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• 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 ‘ਤੇ ਿੈਕਸੀਨਾਂ 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 ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਵਖਆ ਵਕ ਦੋਿਾਂ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ।
• ਲਗਭਗ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਵਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਮਾਰ ਹੋ 

ਗਏ ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
• 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 ਵਕਸੇ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹੋ ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ-ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।

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

     - ਦੁੱਖਦੀ ਿਾਂ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 ਬਾਿੇ ਕੀ ਿਾਏ 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।

  (ਪੰਨਾ 2 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

(ਪੰਨਾ 4'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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• 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 ਹਾਲੇ ਿੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਿਜੋਂ 
AstraZeneca ਵਮਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਿੱਖਰੀ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ 
ਸਕਦੀ ਹੈ।

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

ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਵਜਸਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਿਾਹੀਦੀ?
• 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਕਸ ੇਿੀ 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 ਟੀਕੇ ਵਿਚਲੀ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਪੋਲੀਇਥਾਈਲੀਨ ਗਲਾਈਕੋਲ 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 ਪੋਲੀਸੋਿਬੇਟ  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। 

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

• ਵਜਨ੍ਹ ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਹੈਪਰੀਨ ਕਰਕੇ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਥ੍ਰੋਮੋਿਸਾਈਟੋਪੇਨੀਆ (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।

  (ਪੰਨਾ 3 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)

http://ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 
http://ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ 
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ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਿੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਕਿਨ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਿਨ 
ਵਕਉਂ 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। 
• ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਿੀਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਵਿਆਦਾ ਸੰਭਾਿਨਾ ਹੈ। 
• 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। 
• ਿੈ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।

ਮੈਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਬਾਿੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਵਕਸ ੇਮੈਂਬਿ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਕਿੇਂ ਕਿਾਂ?
• ਵਿਸ਼ਿਾਸ ਿਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ, ਵਜਵਗਆਸੂ ਅਤੇ ਖੁੱਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਿਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। 
• ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਾਿਾਂ, ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਸਿੀਕਾਰ ਕਰੋ।
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਾਿ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਨੰੂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ 

ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਕਸੇ ਮੈਂਿਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ।
• ਜ ੇਉਹ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 

ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਦਦਗਾਰ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹੈ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸਾ ਵਦਲਾਓ ਵਕ ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪਤਾ ਹੋਿੇ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰ ਚਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 

ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ।
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵਦਲਾਓ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਪਰਿਾਹ ਕਰਦ ੇਹੋ।
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵਦਲਾਓ ਵਕ ਜੇ ਵਿਆਦਾ ਲੋਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿੰਦਗੀ ਜਲਦੀ ਿਾਪਸ ਆਮ ਿਾਂਗ  

ਹੋ ਜਾਿੇਗੀ।
• ਵਿਕਰ ਕਰੋ ਵਕ ਵਜਿੇਂ ਹੀ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਪਲਿਧ ਹੋਿੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਿੀ ਇਸ ਨੰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ।

ਜੇ ਮੇਿਾ ਪਵਿਿਾਿ ਦਾ ਮੈਂਬਿ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਬਾਿੇ ਵਿੰਤਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੈਭਿਮੀ ਹੈ? 
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਅਤੇ ਸਿੈਭਰਮ ਿਾਰੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਦਓ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ  

ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। 
• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਦੱਸੋ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਚੰਤਾਿਾਂ ਜਾਇਿ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਿਾਰੇ ਵਚੰਤਤ ਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕੰਨੀ ਜਲਦੀ 

ਵਿਕਵਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧੁਵਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ 
ਵਿਸ਼ਿਵਿਆਪੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ।

(ਪੰਨਾ 6'ਤੇ ਜਾਰੀ)
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• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ 
ਪੇਸ਼ੇਿਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜਿਾਿ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਵਕਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਿੈਕਸੀਨਾਂ ਿਾਰੇ। ਉਨ੍ਹ ਾਂ ਨੰੂ ਪੁੱਛੋ 
ਵਕ ਕੀ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।

• ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਯਾਦ ਵਦਿਾਓ ਵਕ ਆਨਲਾਈਨ ਿਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਨਹੀਂ 
ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ।  

• ਵਿਸ਼ੇ ਨੰੂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਉਠਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਦੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੰੂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  
ਜ ੋਵਕਹਾ ਹੈ ਉਸ ਿਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਦਓ। 

ਜੇ ਮੇਿੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਨੰੂ ਐਲਿਜੀ ਿਾਲੀ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਿਆ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ?
• ਿੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਵਤਵਕਵਰਆਿਾਂ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਿ ਿਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਨੰੂ ਇਹ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 911 ਨੰੂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ:

     - ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - ਛਪਾਕੀ
     - ਵਚਹਰੇ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੀ ਸੋਿ
     - ਿਹੁਤ ਹੀ ਪੀਲਾ ਵਚਹਰਾ 
     - ਗੰਭੀਰ ਸੁਸਤੀ
     - ਿੁਖ਼ਾਰ
     - ਦੌਰੇ
     - ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਵਪੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸੂਈਆਂ ਜਾਂ ਸੁੰ ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਅਵਹਸਾਸ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ AstraZeneca ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਵਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਚਾਰ ਤੋਂ 28 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਵਮਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੱਛਣਾਂ 

ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰ ਿਣੋ ਜੋ VITT ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਿਹੁਤ ਹੀ ਵਿਰਲੀ ਸਮੱਵਸਆ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 
ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੇਠ ਵਦੱਤੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਿ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਦੀਕੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ 
ਵਿੱਚ ਜਾਓ: 

     - ਗੰਭੀਰ ਵਸਰ-ਦਰਦ ਜੋ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ
     - ਦੌਰੇ
     - ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਨੰੂ ਵਹਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - ਨਿੀਂ ਧੁੰ ਦਲੀ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਨਿਰ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰ ਦੀ 
     - ਿੋਲਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ
     - ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਨਾ
     - ਛਾਤੀ, ਵਪੱਠ ਜਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਦਰਦ
     - ਅਸਧਾਰਨ ਖੂਨ ਿਗਣਾ ਜਾਂ ਨੀਲ ਪੈਣੇ
     - ਨਿੇਂ ਲਾਲ ਜਾਂ ਜਾਮਨੀ ਚਟਾਕ ਜਾਂ ਖੂਨ ਿਾਲੇ ਛਾਲੇ
     - ਨਿੀਂ ਗੰਭੀਰ ਸੋਜ, ਦਰਦ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਾਂ ਲੱਤ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਿਦੀਲੀ।

  (ਪੰਨਾ 5 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)
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ਮੇਿੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ ਬਾਿੇ ਕੀ ਵਿਿਾਿ ਹੈ?  ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ  
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿੇਗੀ?
• 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। ਵਫਰ ਿੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਫਾਰਮਾਵਸਸਟ ਨੰੂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਚੰਗਾ 
ਸਿਾਲ ਹੈ।

• ਜ ੇਉਹ ਗਤਲਾ-ਰੋਧੀ (ਖੂਨ ਨੰੂ ਪਤਲਾ ਕਰਨ ਿਾਲੀਆਂ ਦਿਾਈਆਂ) ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਨੰੂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਉਸ ਵਕਸੇ ਝਰੀਟ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਟੀਕਾ 
ਲਗਾਉਣ ਕਰਕੇ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਜੇ ਮੇਿਾ ਪਵਿਿਾਿ ਦਾ ਮੈਂਬਿ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਿਾਹੁੰ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ?  ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਿਕਾਿ ਕੀ ਹਨ?
• ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣਾ ਸਿੈ-ਇੱਛੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ, ਦੇਖਭਾਲ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਿਰਾਂ, 

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

• ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਇਹ ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ ਵਕ ਉਹ 
ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੰੂ ਲੈਣ ਲਈ ਸਵਹਮਤੀ ਵਦੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਵਕਸੇ ਿੀ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਿਦਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਿੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ।

• ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 
ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ।

ਜੇ ਮੇਿੇ ਪਵਿਿਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦਾ ਬਦਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ (SDM) ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ?
• ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਮੈਂਿਰ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 

ਫੈਸਲਾ ਲਿੇਗਾ। ਿਦਲਿੇਂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਿਾਲੇ ਨੰੂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਿਾਰੇ ਵਪਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਵਕਸੇ 
ਿੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਿੇਗੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਿੈਕਸੀਨ, ਜਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਿਾਰੇ 
ਪਵਹਲਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਕਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਿਦਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਵਕ ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ 
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹਤਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੈ।

• ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਿਦਲਿਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਿਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਤਰਫ਼ੋਂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰੇਗਾ।
• ਜ ੇਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰ ੇਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰ ਦੇ ਹ ੋਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ 

ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰੋ।
• ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਰਿਾਰਕ ਮੈਂਿਰ ਨਾਿਾਲਗ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵਹਮਤੀ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ 

ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਿਾਲਾਂ ਿਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇਖੋ।

ਮੇਿੇ ਪਵਿਿਾਿਕ ਮੈਂਬਿ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਦੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਹਾਲੇ ਿੀ ਸਾਿਿਾਨ 
ਿਵਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? 
• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਵਹਲੀ 

ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵਕਉਂਵਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੰੂ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ 
ਲੜਨ ਲਈ ਵਤਆਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੂਜੀ 
ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ।

(ਪੰਨਾ 8'ਤੇ ਜਾਰੀ)

!

http://ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
http://ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੀਟ
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ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਕੋਟਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਟਿਿਾਿ ਦੇ ਮੈਂਬਿ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਟਕਿਪਾ ਕਿਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਿਿ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਿਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਟਹਤ ਕਿੋ।

8 ਕੱੁਲ 8

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

• ਜੇ ਤੁਹਾਨੰੂ ਅਵਜਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਪੂਰੀ 
ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਿੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। 

• ਹਰ ਵਕਸੇ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵਦੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਿੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

• ਿੈਕਸੀਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਿੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੰੂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਇਹ: 
     - ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ 

     - ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਿ ਕਰੋ
     - ਜਦੋਂ ਸੰਭਿ ਹੋਿੇ ਤਾਂ ਦੁਜ ੇਲੋਕਾਂ ਤੋਂ 6 ਫੁੱਟ ਦੂਰ ਰਹੋ
     - ਭੀੜ ਤੋਂ ਿਚੋ।

  (ਪੰਨਾ 7 ਤੋਂ ਜਾਰੀ)


