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ਕੋਵਿਡ -19 ਜਾਾਂ
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕੀ
ਹੈ?
ਕੋਵਿਡ -19 ਇੱਕ ਨਿੇਂ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ ਨੁੰ
ਸਾਰਸ-ਕੋਿੀ -2 ਿਿੋਂ ਿਾਵਿਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਪਛਾਿ
2019 ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਈ.ਇਹ ਬਹਤ ਛਤ ਿਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ
ਗੁੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕ ਿੋ ਸੁੰਕਰਵਮਤ ਹਨ ਸਾਇਦ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਕੋਈ
ਲੱ ਛਿ ਨਾ ਹੋਿ ਿਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱ ਛਿ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਇਹ
ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਾਂਸੀ, ਬਖਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸਆਦ ਿਾਾਂ ਗੁੰਧ
ਦੇ ਨਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਕਝ ਲੋ ਕ ਬਹਤ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਾਂ ਦੇ
ਦਰਦ, ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਸ, ਦਸਤ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਾਂ, ਬਖਾਰ ਅਤੇ
ਉਲਝਿ. ਵਿਰ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ ਗੁੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ,
ਵਿਸ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਿ ਿਾਾਂ ਇੁੰਨੀਵਟਿ ਦੇਖਭਾਲ
ਲਈ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ.
ਸੁੰਕਰਵਮਤ ਹੋਿ ਿਾਲੇ 100 ਵਿੱਚੋਂ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਵਿਡ 19 ਤੋਂ ਮਰ ਿਾਿਗੇ, ਪਰ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ 10 ਵਿੱਚੋਂ
ਇਹ 10 ਦੇ ਨੇ ੜੇ ਹੈ. ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ
ਹਾਲਾਾਂਵਕ ਕਝ ਨਿੇਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਲਾਿ ਿਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਦੇ ਿੋਖਮ ਨੁੰ
ਘਟਾਉਿ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.

ਮੈਂ ਵਕਹੜਾ ਟੀਕਾ ਲਿਾਾਂਗਾ?
ਯਕੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀ ਾਂ ਵਸਰਿ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਾਾਂਗੇ
ਾਂ ਮਾਪਦੁੰਡਾਾਂ ਨੁੰ ਪਰਾ
ਿੋ ਸਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ ਦੇ ਲੋ ੜੀਦੇ
ਕਰਦੇ ਹਨ. ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ, ਟੀਵਕਆਾਂ ਸਮੇਤ, ਦੀ ਿਰਤੋਂ
ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਗਆ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸਰੱਵਖਆ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿ ਲਈ
ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ.
ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਕਈ ਾਂ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਦੇਸਾਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਵਿੱਚ
ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਅਤੇ ਸਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ
ਵਦਖਾਇਆ ਵਗਆ। ਤਹਾਨੁੰ ਇਹਨਾਾਂ ਟੀਵਕਆਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਦੱਤਾ
ਿਾਿੇਗਾ ਵਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਕ ਵਕਹੜਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ. ਇਨ੍ਾਾਂ
ਟੀਵਕਆਾਂ ਦਾ ਅਿੇ ਪਰੀ ਯਕੇ ਮਾਰਕੀਵਟੁੰਗ ਅਵਧਕਾਰ
(ਲਾਇਸੈਂਸ) ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਸਰੱਵਖਆ ਅਤੇ
ਪਰਭਾਿਸੀਲਤਾ ਦੇ ਪਰੇ ਮਲਾਾਂਕਿ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨਜ਼ ਐਾਂਡ
ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਪਰੋਡਕਟਸ ਰੈਗਲੇ ਟਰੀ ਏਿੁੰਸੀ (ਐਮਐਚਆਰਏ)
ਦਆਰਾ ਅਵਧਕਾਰਤ ਕੀਤੇ ਿਾਿਗੇ.

ਐਮ.ਐਚ.ਆਰ.ਏ. ਵਸਰਿ ਯਕੇ ਵਿਚ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਇਕ ਟੀਕੇ ਨੁੰ
ਮਨਜ਼ਰੀ ਦੇਿੇਗਾ ਿੇ ਸਰੱਵਖਆ, ਗਿਿਤਾ ਅਤੇ ਕਸਲਤਾ ਦੇ
ਅਨਮਾਨਤ ਮਾਪਦੁੰਡ ਪਰੇ ਕੀਤੇ ਿਾਾਂਦੇ ਹਨ.
ਮੌਿਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲਬਧ ਟੀਵਕਆਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ
ਸਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਿੱਖਰੀਆਾਂ ਖਰਾਕਾਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ.

ਵਕਸ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ -19
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਸੁੰਯਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਿੇਸੀਿੀਆਈ),
ਇੱਕ ਸਤੁੰਤਰ ਮਾਹਰ ਸਮਹ, ਨੇ ਵਸਿਾਰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਕ ਐਨਐਚਐਸ
ਇਨ੍ਾਾਂ ਟੀਵਕਆਾਂ ਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ ਪਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਿੋ ਲਾਗ ਿੈਲਿ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿੱਧ ਿੋਖਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗੁੰਭੀਰ
ਿਵਟਲਤਾਿਾਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਿਾ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ਰਗ ਬਾਲਗ, ਿਰੁੰਟਲਾਈਨ ਵਸਹਤ ਅਤੇ ਸਮਾਿਕ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਕਝ ਕਲੀਵਨਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ
ਿਾਲੇ ਸਾਮਲ ਹਨ. ਿਦੋਂ ਿਧੇਰੇ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ
ਟੀਕੇ ਿਲਦੀ ਤੋਂ ਿਲਦੀ ਖਤਰੇ ਿਾਲੇ ਦਿੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ ਵਦੱਤੇ ਿਾਿਗੇ.
ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਵਕਸੇ ਨੁੰ ਿੀ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇੱਕ
ਬਜ਼ਰਗ ਬਾਲਗ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਬਹਤ ਗੁੰਭੀਰ ਅਤੇ ਕਝ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਹਾਾਂ ਵਿਚੋਂ
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:
•

ਇੱਕ ਬਜ਼ਰਗ ਬਾਲਗ ਲਈ ਕੇਅਰ ਹੋਮ ਵਿੱਚ ਰਵਹ ਵਰਹਾ ਿਾਾਂ
ਕੁੰਮ ਕਰਨ ਿਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ

•

ਇੱਕ ਿਰੁੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਿਰਕਰ

•

ਇੱਕ ਿਰੁੰਟ ਲਾਈਨ ਸੋਸਲ ਕੇਅਰ ਿਰਕਰ

•

ਵਨਿੀ ਦੇਖਭਾਲ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਉਿ ਿਾਲਾ ਵਨਿਾਸ ਸਥਾਨ

•

65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ

•

ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਹ ਵਿਚ

ਹਰ ਕੋਈ ਿੋ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਹ ਵਿੱਚ ਹੈ,
ਇੱਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਿੇਗਾ. ਿਦੋਂ ਤਹਾਨੁੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਤਹਾਡੀ ਸਵਥਤੀ ਦੀ ਗੁੰਭੀਰਤਾ 'ਤੇ
ਵਨਰਭਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤਹਾਡਾ ਿੀਪੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ
ਤਸੀ ਾਂ ਯੋਗ ਹੋ ਿਾਾਂ ਨਹੀ.ਾਂ

ਇਹ ਟੀਕਾ 16 ਸਾਲ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਿੱਿ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੂੰ ਿੀ
ਵਦੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਹਾਲਤਾਾਂ:
•

ਖਨ ਦਾ ਕੈਂਸਰ (ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਵਲਉਕੇਮੀਆ, ਵਲੂੰ ਫੋਮਾ ਜਾਾਂ
ਮਾਈਲੋ ਮਾ)

•

ਸ਼ਗਰ

•

ਵਦਲ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ

•

ਛਾਤੀ ਦੀ ਵਸ਼ਕਾਇਤ ਜਾਾਂ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਾਂ,
ਵਜਸ ਵਿੱਚ ਬਰੌਨਕਾਈਟਸ, ਐ ਾਂਫਸੀਮਾ ਜਾਾਂ ਗੂੰਭੀਰ ਦਮਾ
ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ

•

ਗੁ ਰਦੇ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ

•

ਵਜਗਰ ਦੀ ਵਬਮਾਰੀ

•

ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਤੀਰੋਿਕਤਾ ਘੱਟ ਕੀਤੀ
(ਵਜਿੇਂ ਐਚਆਈਿੀ ਦੀ ਲਾਗ, ਸਟੀਰੌਇਡ ਦਿਾਈਆਾਂ,
ਕੀਮੋਥੈਰੇਪੀ ਜਾਾਂ ਰੇਡੀਓਥੈਰੇਪੀ)

•

ਇਕ ਅੂੰਗ ਟਰਾਾਂਸਪਲਾਾਂਟ ਕਰਿਾਉਣਾ

•

ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਨਾਲ ਜਾਾਂ ਅਸਥਾਈ ਇਸਕੇਵਮਕ ਅਟੈਕ
(ਟੀਆਈਏ) ਹੋਇਆ)

•

ਵਮਰਗੀ ਅਤੇ ਵਡਮੈਂਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਤੂੰਤ ਵਿਵਗਆਨ
ਜਾਾਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ

•

ਗੂੰਭੀਰ ਜਾਾਂ ਡੂੰ ਘੀ ਵਸਖਲਾਈ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ

•

ਡਾ’ਉਨ ਵਸੂੰਡਰੋਮ

•

ਤੁ ਹਾਡੀ ਵਤੱਲੀ ਦੀ ਸਮੱਵਸਆ, ਉਦਾ. ਦਾਤਰੀ ਸੈੱਲ ਦੀ
ਵਬਮਾਰੀ, ਜਾਾਂ ਆਪਣੀ ਵਤੱਲੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ

•

ਭਾਰ ਦਾ ਭਾਰ (40 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਬੀ
ਐਮ ਆਈ)

•

ਗੂੰਭੀਰ ਮਾਨਵਸਕ ਵਬਮਾਰੀ

ਇਹਨਾਾਂ ਸਮਹਾਾਂ ਦੇ ਕਝ ਲੋ ਕ ਸਾਇਦ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹਤ ਕਮਜ਼ੋਰ
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਸ ਸਮਹ ਦੇ ਵਹੱਸੇ ਿਿੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ
ਟੀਕਾ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇ.

ਉਸੇ ਸਮੇਂ, ਿੋ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਸਹਤ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਿਾਲੇ 16-64 ਸਾਲ
ਦੀ ਉਮਰ ਿਾਲੇ ਹਨ, ਵਿਰ ਟੀਕਾ ਿੀ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਿਾਿੇਗਾ:
•

ਉਹ ਬਾਲਗ਼ ਿੋ ਬਜ਼ਰਗ ਿਾਾਂ ਅਪਾਹਿ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੱਖ
ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੁੰ ਖਤਰਾ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿੇਕਰ ਕੈਰੀਅਰ ਵਬਮਾਰ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ

•

ਛੋਟੇ ਬਾਲਗ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਵਹਿ ਿਾਲੇ ਨਰਵਸੁੰਗ
ਅਤੇ ਵਰਹਾਇਸੀ ਸੈਵਟੁੰਗਾਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਿ

ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਮਹਾਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 50-64 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਵਚਆਾਂ ਨੁੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਿਾਿੇਗਾ.
ਿਦੋਂ ਿਧੇਰੇ ਟੀਕਾ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਹ ਆਬਾਦੀ ਦੇ
ਿਧੇਰੇ ਸਮਹਾਾਂ ਨੁੰ ਵਦੱਤਾ ਿਾਿੇਗਾ.

ਮੈਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹਾਾਂ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਿੇ ਤੱਕ ਕੋਿੀਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਾਾਂਚ ਨਹੀ ਾਂ
ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਿਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੁੰ ਿੋ ਗਰਭਿਤੀ ਹਨ, ਨੁੰ ਵਨਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਇਹ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਿਾਉਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਟੀਕਾਕਰਿ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੀ ਸੁੰਯਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਿੇਸੀਿੀਆਈ) ਨੇ
ਮੁੰਵਨਆ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਸੁੰਭਾਵਿਤ ਲਾਭ ਕਝ ਗਰਭਿਤੀ
forਰਤਾਾਂ ਲਈ ਵਿਸੇਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਹੱਤਿਪਰਿ ਹਨ. ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ
ਲੋ ਕ ਸਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨੁੰ ਲਾਗ ਲੱ ਗਿ ਦਾ ਉੱਚ ਿੋਖਮ ਹੁੰਦਾ
ਹੈ ਿਾਾਂ ਉਹ ਕਲੀਵਨਕਲ ਹਾਲਤਾਾਂ ਿਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੁੰ
ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਗੁੰਭੀਰ ਪੇਚੀਦਗੀਆਾਂ ਝੱਲਿ ਦੇ ਬਹਤ ਵਜ਼ਆਦਾ
ਿੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਵਦੱਤਾ ਹੈ. ਅਵਿਹੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਵਿੱਚ, ਤਹਾਨੁੰ
ਆਪਿੇ ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਿ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤਸੀ ਾਂ ਮਵਹਸਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਕ ਅੱਗੇ
ਿਾਿਾ ਅਤੇ ਟੀਕਾ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵਬਹਤਰ ਹੈ.
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਿਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤਹਾਨੁੰ ਉੱਚ ਿੋਖਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ. ਤਹਾਡੀ ਗਰਭ
ਅਿਸਥਾ ਖਤਮ ਹੋਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਾਨੁੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਿਾ ਸਕਦਾ
ਹੈ. ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋ ਿਾਾਂਦੀ
ਹੈ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਦਿੀ ਖਰਾਕ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਿ ਤਕ ਦੇਰੀ
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਦ ਤੱਕ ਵਕ ਤਹਾਨੁੰ ਉੱਚ ਿੋਖਮ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦਾ.
ਕੋਿੀਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭ ਅਿਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚਿ ਲਈ
ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ.

ਮੈਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੁੱਿ ਚੁੂੰਘਾ ਵਰਹਾ ਹਾਾਂ,
ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾਉਿ ਿਾਲੇ ਿਾਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾਉਿ ਿਾਲੇ
ਬੱਵਚਆਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਸਰੱਵਖਆ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਿਾਿਕਾਰੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ.
ਇਸ ਦੇ ਬਾਿਿਦ, ਕੋਿੀਡ -19 ਟੀਕੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾਉਿ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ
ਲਈ ਕੋਈ ਿੋਖਮ ਨਹੀ ਾਂ ਮੁੰਵਨਆ ਿਾਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾਉਿ ਦੇ
ਲਾਭ ਚੁੰਗੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਿਾਿਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਕਰਕੇ, ਿੇਸੀਿੀਆਈ ਨੇ ਸਲਾਹ
ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਵਕ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾਉਿ ਿੇਲੇ ਟੀਕਾ ਵਦੱਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਿੇ
ਤਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੁੰਤਜ਼ਾਰ
ਕਰਨ ਦਾ ਿੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀ ਾਂ ਛਾਤੀ ਦਾ ਦੱਧ ਚੁੰਘਾ
ਾਂ ੇ ਹੋ.
ਨਹੀ ਾਂ ਲੈਂ ਦੇ ਅਤੇ ਵਿਰ ਟੀਕਾਕਰਿ ਕਰਿਾਉਦ

ਵਕਸ ਕੋਲ ਟੀਕਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ?
ਬਹਤ ਘੱਟ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ. ਇਸ ਵਿੱਚ
ਉਹ ਲੋ ਕ ਿੀ ਸਾਮਲ ਹਨ ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਨੁੰ ਟੀਕੇ ਦੇ ਵਕਸੇ ਵਹੱਸੇ ਿਾਾਂ ਉਸੇ ਟੀਕੇ
ਦੀ ਵਪਛਲੀ ਖਰਾਕ ਪਰਤੀ ਗੁੰਭੀਰ ਐਲਰਿੀ ਪਰਤੀਵਕਰ ਆ ਸੀ. ਆਪਿੇ
ਡਾਕਟਰ ਿਾਾਂ ਨਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਿੇ ਤਹਾਨੁੰ ਕਦੇ ਐਲਰਿੀ ਪਰਤੀ
ਗੁੰਭੀਰ ਪਰਤੀਕਰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵਕਉਵਾਂ ਕ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਕ ਟੀਕਾ ਤਹਾਡੇ
ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਖਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ ਿਾਾਂ ਵਪਛਲੇ 28 ਵਦਨਾਾਂ
ਵਿਚ ਇਕ ਕੋਵਿਡ -19 ਦਾ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਵਲਆ ਹੈ ਤਾਾਂ
ਤਹਾਨੁੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਮਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਿੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੇਰੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰੇਗਾ?
ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਾਕਰਿ ਤਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਬਮਾਰੀ ਤੋਂ
ਪੀੜਤ ਹੋਿ ਦੇ ਸੁੰਭਾਿਨਾ ਨੁੰ ਘਟਾ ਦੇਿੇਗਾ. ਅਵਧਐਨਾਾਂ ਨੇ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਇੱਕ ਖਰਾਕ ਤੋਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵਤੁੰਨ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰੱਵਖਆ
ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਾਂ ਨੁੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਲੁੰ ਬੀ ਵਮਆਦ ਦੀ ਸਰੱਵਖਆ
ਲਈ ਦਿੀ ਖਰਾਕ ਦੀ ਲੋ ੜ ਹੈ.
ਟੀਵਕਆਾਂ ਵਿਚ ਿੀਵਿਤ ਿੀਿਾਿ ਨਹੀ ਾਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਇਉ ਾਂ ਇਵਮuneਨ
ਵਸਸਟਮ ਦੀਆਾਂ ਵਬਮਾਰੀਆਾਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਲਈ ਸਰੱਵਖਅਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.
ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਲੋ ਕ ਟੀਕੇ ਦਾ ਇੁੰਨਾ ਿਧੀਆ ਪਰਤੀਕਰਮ ਨਾ
ਦੇਿ.
ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਕੋਈ ਿੀ ਟੀਕਾ 100% ਪਰਭਾਿਸਾਲੀ
ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ - ਕਝ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਿ ਦੇ ਬਾਿਿਦ ਕੋਵਿਡ -19
ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਘੱਟ ਗੁੰਭੀਰ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ
ਹੋਣਗੇ?
ਸਾਰੀਆਾਂ ਦਿਾਈਆਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਾਾਂ, ਟੀਕੇ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਿ
ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਾਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ
ਹਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਨੁੰ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ.
ਭਾਿੇਂ ਤਹਾਨੁੰ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱ ਛਿ ਹੋਿ, ਤਹਾਨੁੰ ਅਿੇ
ਿੀ ਦਿੀ ਖਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ.

ਬਹੁਤ ਆਮ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
•

ਬਾਾਂਹ ਵਿਚ ਇਕ ਦਰਦਨਾਕ, ਭਾਰੀ ਭਾਿਨਾ ਅਤੇ
ਕੋਮਲਤਾ ਹੋਿਾ ਵਿਥੇ ਤਸੀ ਾਂ ਟੀਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ

•

ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਮਵਹਸਸ

•

ਵਸਰ ਦਰਦ

•

ਆਮ ਦਰਦ, ਿਾਾਂ ਹਲਕੇ ਿਲ ਿਰਗੇ ਲੱ ਛਿ

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਤੋਂ ਵਤੁੰਨ ਵਦਨਾਾਂ ਲਈ ਹਲਕਾ ਬਖਾਰ ਹੋ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸਾਧਾਰਿ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁੰਕੇਤ ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਤਹਾਨੁੰ ਕੋਵਿਡ -19 ਿਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਗ ਹੈ. ਤਸੀ ਾਂ
ਪੈਰਾਸੀਟਮੋਲ (ਪੈਕਵਿੁੰਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰੋ) ਦੀ ਆਮ
ਖਰਾਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤਹਾਨੁੰ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸਸ ਕਰਨ ਵਿਚ
ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਮ ਖਰਾਕ ਤੋਂ
ਿੱਧ ਨਾ ਿਾਓ. ਅਸਧਾਰਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਸਥਾਨਕ ਗਲੈਂ ਡਸ ਦੀ ਸੋਿ
ਹੈ.
ਟੀਕਾਕਰਿ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਲੱ ਛਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ
ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਵਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਲੱ ਛਿ ਵਿਗੜਦੇ ਿਾਪਦੇ ਹਨ ਿਾਾਂ
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਵਚੁੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਿੇਖੋ 111.wales.nhs.uk online, ਅਤੇ
ਿੇ ਿਰਰੀ ਹੋਿੇ ਤਾਾਂ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਸ 111 Wales on 111 ਿਾਾਂ
ਤਹਾਡੀ ਿੀਪੀ ਸਰਿਰੀ. ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 111 ਉਪਲਬਧ ਨਹੀ ਾਂ
ਹੈ, 0845 46 47 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ. ਐਨਐਚਐਸ 111 ਿੇਲਜ਼ ਨੁੰ ਕਾਲ
ਲੈਂ ਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਕਤ ਹਨ. 0845 46 47 ਤੇ ਕਾਲ
ਕਰਨ ਲਈ 2 ਵਮੁੰਟ ਪਰਤੀ ਵਮੁੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਹਾਡੇ ਟੈਲੀਿੋਨ ਪਰਦਾਤਾ
ਦੇ ਸਧਾਰਿ ਪਹੁੰਚ ਖਰਚੇ.

ਜੇ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਵਕਸੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਸਲਾਹ
ਲੈਂ ਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੁ ਵਨਸ਼ਵਚਤ ਕਰੋ ਵਕ ਤੁ ਸੀ ਾਂ ਉਨ੍ਾਾਂ
ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ (ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ
ਤਾਾਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਵਦਖਾਓ) ਤਾਾਂ
ਜੋ ਉਹ ਤੁ ਹਾਡਾ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਾਂਕਣ ਕਰ
ਸਕਣ.

ਸਾਇਦ ਹੀ, ਕਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ ਟੀਕਾ ਲਗਿ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ
ਅਲਰਿੀ ਪਰਤੀਵਕਰ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਧੱਿੜ ਿਾਾਂ ਖਿਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਵਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਹੱਸੇ ਿਾਾਂ ਸਰੀਰ ਨੁੰ ਪਰਭਾਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਿੀ
ਘੱਟ ਹੀ, ਕਝ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਤਰੁੰਤ ਬਾਅਦ ਸਖਤ ਪਰਤੀਵਕਰ ਆ
ਾਂ ੀ
ਿੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਿ ਵਿੱਚ ਮਸਕਲ ਆਉਦ
ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਸ ਨੁੰ ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਸਸ ਵਕਹਾ
ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਾਈਆਾਂ ਅਤੇ ਭੋਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ ਹੋ ਸਕਦਾ
ਹੈ. ਇਹ ਪਰਤੀਕਰਮ ਬਹਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਰਸਾਾਂ ਨੁੰ ਪਰਬੁੰਵਧਤ
ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਖਲਾਈ ਵਦੱਤੀ ਿਾਾਂਦੀ ਹੈ. ਵਿਨ੍ਾਾਂ ਲੋ ਕਾਾਂ ਨੁੰ
ਐਨਾਿਾਈਲੈ ਕਵਟਕ ਪਰਤੀਵਕਰ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਸਿਲਤਾਪਰਿਕ
ਇਲਾਿ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਝ ਘੁੰਵਟਆਾਂ ਦੇ
ਅੁੰਦਰ ਅੁੰਦਰ ਠੀਕ ਹੋ ਿਾਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਿੀਡ -19
ਫੜ ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਤਸੀ ਾਂ ਟੀਕੇ ਤੋਂ ਕੋਿੀਡ -19 ਨਹੀ ਾਂ ਿੜ ਸਕਦੇ. ਪਰ ਇਹ ਸੁੰਭਿ ਹੈ ਵਕ
ਤਸੀ ਾਂ ਕੋਿੀਡ -19 ਨੁੰ ਿੜ ਵਲਆ ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵਕ
ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸੀ ਾਂ ਇਸ ਦੇ ਲੱ ਛਿਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਾਿਦੇ ਹੋ.
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਬਹਤ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਲੱ ਛਿ ਹੇਠ ਵਲਵਖਆਾਂ
ਵਿੱਚੋਂ ਵਕਸੇ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਆਤ ਹੈ:
• ਇੱਕ ਨਿੀ ਾਂ ਵਨਰੁੰਤਰ ਖੁੰਘ
•

ਇੱਕ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ

•

ਤਹਾਡੇ ਸਿਾਦ ਿਾਾਂ ਗੁੰਧ ਦੀ ਤਹਾਡੇ ਆਮ ਸਮਝ ਦਾ
ਨਕਸਾਨ ਿਾਾਂ ਬਦਲਿਾ

•

ਕਝ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿਚ ਦਰਦ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਨੱਕ ਦੀ ਭੀੜ,
ਦਸਤ, ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਾਂ ਿੀ ਹੁੰਦੀਆਾਂ ਹਨ

ਿੇ ਤਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਲੱ ਛਿ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਘਰ ਰਹੋ
ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਕਰਿਾਉਿ ਦਾ ਪਰਬੁੰਧ ਕਰੋ.
ਜੇ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਲੱ ਛਣਾਾਂ ਬਾਰੇ ਿਿੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ ਤਾਾਂ
111.wales.nhs.uk 'ਤੇ ਜਾਓ

ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਾਾਂ?
ਸੀ ਾਂ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਵਕੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰੋਗੇ. ਤਹਾਡੀ ਮਲਾਕਾਤ ਦੇ ਵਦਨ, ਵਿਹਾਰਕ ਕਪੜੇ ਪਵਹਨੋ ਤਾਾਂ ਿੋ
ਤਹਾਡੀ ਉਪਰਲੀ ਬਾਾਂਹ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਾ ਸੌਖਾ ਹੋਿੇ. ਿੇ ਤਹਾਨੁੰ ਸਈਆਾਂ
ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਿਾਾਂ ਤਸੀ ਾਂ ਵਚੁੰਤਤ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਉਹ ਟੀਕਾ ਦੇਿ ਿਾਲੇ
ਵਿਅਕਤੀ ਨੁੰ ਦੱਸੋ. ਉਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਿਗੇ ਅਤੇ ਤਹਾਡਾ ਸਮਰਥਨ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.
ਤਹਾਡੇ ਦਆਰਾ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਿ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਹਾਨੁੰ ਆਪਿੀ
ਦਿੀ ਮਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿ ਦੀ ਯੋਿਨਾ ਬਿਾਉਿ ਦੀ
ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ.
ਤਹਾਨੁੰ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਲੁੰ ਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰੱਵਖਆ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ
ਲਈ ਟੀਕੇ ਦੀਆਾਂ ਦੋਿਾਾਂ ਖਰਾਕਾਾਂ ਦਾ ਹੋਿਾ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਹੈ.
ਆਪਿੇ ਕਾਰਡ ਨੁੰ ਸਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਿਾਓ ਵਕ
ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਿੀ ਦਿੀ ਖਰਾਕ ਲੈ ਿ ਲਈ ਆਪਿੀ ਅਗਲੀ ਮਲਾਕਾਤ
ਵਿੱਚ ਸਾਮਲ ਹੋਿੋ.

ਜੇ ਮੈਂ ਵਨਯੁ ਕਤੀ ਿਾਲੇ ਵਦਨ ਵਬਮਾਰ
ਨਹੀ ਾਂ ਹਾਾਂ ਤਾਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਬਖਾਰ ਨਾਲ ਬਰੀ ਤਰ੍ਾਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋ, ਤਾਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ
ਲਈ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਿਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀ ਾਂ ਟੀਕਾ
ਪਰਾਪਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ. ਿੇ ਤਸੀ ਾਂ ਸਿੈ-ਅਲੱ ਗ-ਥਲੱ ਗ ਹੋ ਿਾਾਂ ਕੋਵਿਡ 19 ਟੈਸਟ ਿਾਾਂ ਨਤੀਿੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਾਂ ਤਹਾਨੁੰ ਟੀਕੇ ਦੀ
ਮਲਾਕਾਤ ਵਿਚ ਸਾਮਲ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਿਾ ਚਾਹੀਦਾ.

ਕੀ ਟੀਕਾ ਲੱ ਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮੈਂ
ਵਕਸੇ ਨੂੰ ਿੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ
ਸਕਦਾ ਹਾਾਂ?
ਟੀਕਾ ਤਹਾਡੇ ਗੁੰਭੀਰ ਰਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਿ ਦੇ ਸੁੰਭਾਿਨਾ ਨੁੰ ਘਟਾ
ਦੇਿੇਗਾ. ਸਾਨੁੰ ਅਿੇ ਪਤਾ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਇਹ ਤਹਾਨੁੰ ਿਾਇਰਸ ਨੁੰ
ਿੜਿ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਲੁੰ ਘਿ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਿੇਗਾ. ਇਸ ਲਈ, ਇਹ
ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤਸੀ ਾਂ ਆਪਿੇ ਆਲੇ ਦਆਲੇ ਦੇ ਲੋ ਕਾਾਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ
ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਵਿਡ -19 ਵਨਰਦੇਸਾਾਂ ਦਾ ਪਾਲਿ ਕਰਨਾ ਿਾਰੀ ਰੱਖੋ.
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਵਰਿਾਰ, ਦੋਸਤਾਾਂ ਅਤੇ ਸਵਹਕਰਮੀਆਾਂ ਨੂੰ
ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਜਸਦੀ ਤੁ ਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਿੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ:

•

•

ਸਮਾਜਕ ਦਰੀਆਾਂ ਦਾ ਅਵਭਆਸ ਕਰੋ

•

ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨੋ

•

ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਿਿਾਨੀ ਅਤੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਿੋਿੋ
ਮੌਿਦਾ ਮਾਰਗਦਰਸਨ ਦੀ ਪਾਲਿਾ ਕਰੋ:
gov.wales/coronavirus

ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ:
ਕੋਵਿਡ -19 ਨੱਕ ਿਾਾਂ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋਂ ਸਾਹ ਦੀਆਾਂ ਬੁੰਦਾਾਂ ਰਾਹੀ ਾਂ ਿੈਲਦੀ
ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਿਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਿਾਾਂ ਖੁੰਘਦੇ ਹਨ. ਦਵਸਤ ਿਸਤਆਾਂ ਅਤੇ
ਸਤਹਾਾਂ ਦੇ ਸੁੰਪਰਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਹਾਡੀਆਾਂ ਅੱਖਾਾਂ, ਨੱਕ ਅਤੇ
ਮੁੰਹ ਨੁੰ ਛਹ ਕੇ ਿੀ ਚੱਵਕਆ ਿਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਵਤੂੰਨ ਵਨਯਮ

ਿੇਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੁ ਰੱਵਖਅਤ
ਰੱਖੋ

ਆਪਿੇ ਹੱਥ ਧੋਿੋ

ਿੇਸ ਮਾਸਕ
2m
ਪਵਹਨੋ ਅਲੱ ਗ ਰੱਖੋ

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਤਸੀ ਾਂ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਵਕਆਾਂ ਬਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਿਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮੇਤ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸਮਗਰੀ ਅਤੇ ਸੁੰਭਾਿੀ ਮਾੜੇ
ਪਰਭਾਿਾਾਂ
https://111.wales.nhs.uk/coronavirus(2019nco
v) ਅਤੇ
www.gov.uk/government/collections/
mhra-guidance-on-coronavirus-covid-19
ਤਸੀ ਾਂ ਇੱਥੇ ਸੱਕੀ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਾਂ ਦੀ ਅਨ ਲਾਈਨ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰ
ਸਕਦੇ ਹੋ coronavirusyellowcard.mhra.gov.uk ਜਾਾਂ ਯੈਲੋ ਕਾਰਡ ਐਪ ਨੂੰ
ਡਾਉਨਲੋ ਡ ਕਰਕੇ..
ਇਹ ਿਾਿਨ ਲਈ ਵਕ ਐਨਐਚਐਸ ਤਹਾਡੀ ਿਾਿਕਾਰੀ ਨੁੰ
ਵਕਿੇਂ ਿਰਤਦਾ ਹੈ, ਿੇਖੋ
111.wales.nhs.uk/lifestylewellbeing/
yourinfoyourrights
ਇਸ ਪਰਚੇ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਕਾਪੀਆਾਂ ਮੁੰਗਿਾਉਿ ਲਈ, ਿੇਖੋ
phw.nhs.wales/services-and-teams/healthinformation-resources/
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