
ਕਵੋਿਡ-19 ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਕਉ ਂਕਰਿਾਇਆ ਜਾਿ?ੇ

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ

ਵਿਵਿਆਨਕ ਅਤ ੇਮੈਡੀਕਲ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ ਵਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਵਿਰੁਧੱ ਰਵੱਿਆ ਕਰਨ 
ਵਿਚੱ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਅਵਧਐਨ ਇਹ ਿੀ ਦਰਸਾ ਰਹ ੇਹਨ ਵਕ ਿਕੈਸੀਨ ਲਿਾਏ ਿਏ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਘੱਟ ਿੰਭੀਰ 
ਵਬਮਾਰੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ ੈਜੇ ਉਹ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਜਾਂਦ ੇਹਨ।

ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ

ਵਸਰਫ ਉਹ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਜੋ ਸੁਰਵੱਿਅਤ, ਪ੍ਰਭਾਿਸਾਲੀ ਅਤ ੇਉਚੱ ਕੁਆਲਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੁਦੰੀਆਂ ਹਨ, ਕਨੈੇਡਾ ਵਿਚੱ 
ਿਰਤੋਂ ਲਈ ਅਵਧਕਾਰਤ ਹਨ। ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਦਾ ਉਨ੍ਾਂ ਦ ੇਵਿਕਾਸ ਦ ੇਦਰੌਾਨ ਸਿਤੀ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ 
ਹ ੈਅਤ ੇਵਫਰ ਹਲੈਥ ਕਨੈੇਡਾ ਦਆੁਰਾ ਵਧਆਨ ਨਾਲ ਸਮੀਵਿਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਹ।ੈ 

ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਦ ੇਸਕਦੀਆਂ ਵਕਉਵਂਕ ਉਨ੍ਾਂ ਵਿਚੱ ਉਹ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁਦੰਾ ਜੋ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ 
ਬਣਦਾ ਹ।ੈ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇDNA ਨੰੂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ।  

mRNA ਿਕੈਸੀਨਾ ਂਤੁਹਾਡ ੇਸੈੱਲਾਂ ਨੰੂ ਕਰਨੋਾਿਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਕਿੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹ ੈਬਾਰ ੇਵਨਰਦੇਸ ਵਦਦੰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ 
ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕੱ ਇਵਮਊਨ ਪ੍ਰਵਤਵਕ੍ਰਆ ਨੰੂ ਵਟ੍ਰਿਰ ਕਰਿੇਾ ਜੋ ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਵਿਰੁਧੱ ਤੁਹਾਡੀ ਰਵੱਿਆ ਵਿਚੱ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿੇਾ। 

ਿਾਇਰਲ ਿਕੈਟਰ ਿਕੈਸੀਨਾ ਂਇਕੱ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਵਬਮਾਰੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤ ੇਬਿੈਰ ਤੁਹਾਡ ੇਸਰੀਰ 
ਵਿਚ ਕਰਨੋਾਿਾਇਰਸ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਨੀਰਵਹਤ ਬਣਾਇਆ ਵਿਆ ਹ।ੈ mRNA ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਦ ੇ
ਸਮਾਨ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਇਕ ਇਵਮਊਨ ਪ੍ਰਤੀਵਕ੍ਰਆ ਨੰੂ ਵਟ੍ਰਿਰ ਕਰਿੇੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ 
ਕਰਿੇੀ।  

ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਦ ੇਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਖੋੱ

ਇਸ ਮਹਾਮਂਾਰੀ ਨੰੂ ਰਕੋਣ ਵਿਚੱ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੋਿਡ-19 ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਮਹਤੱਿਪੂਰਨ 
ਸਾਧਨ ਹਨ। ਇਸ ਿਲੇੇ, ਸਾਨੰੂ ਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਫੈਲਾਅ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਅਤ ੇਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ 
ਪਬਵਲਕ ਹਲੈਥ ਦ ੇਉਪਾਿਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ।ੈ 
ਫੈਡਰਲ, ਸੂਬਾਈ ਅਤ ੇਿੇਤਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀਆਂ ਵਿਚੱ ਫੈਲ ਰਹ ੇਕਵੋਿਡ-19 ਦ ੇਜੋਿਮ ਦਾ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਿੱਣਿੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦ ੇਨਾਲ ਉਪਾਅ ਵਿਿਸਵਥਤ ਕੀਤ ੇਜਾਣਿੇ ਵਜਿੇਂ ਿਧੇਰ ੇ
ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਿਕੈਸੀਨਾਂ ਲਿਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤ ੇਅਸੀਂ ਵਿਵਿਆਨ ਬਾਰ ੇਹਰੋ ਜਾਣਦ ੇਹਾਂ। ਹਰ 
ਕਈੋ ਭਵਿਿੱ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹ ੈਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਠੱੇ ਹ ੋਸਕਾਿਂੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕੱ, ਸਾਨੰੂ ਇਕ ਦਜੂੇ 
ਨੰੂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰਰੂਤ ਹ,ੈ ਖਾਸਕਰ ਉਨ੍ਾਂ ਨੰੂ ਜੋ ਅਜੇ ਿੀ ਕਵੋਿਡ-19 ਤੋਂ ਿੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦ ੇਜੋਖਮ 
‘ਤ ੇਹਨ।

ਤਥੱ ਪ੍ਾਪਤ ਕਰ।ੋ ਹਰੋ ਜਾਣਨ ਲਈ Canada.ca/covid-vaccine ‘ਤ ੇਜਾਓ।

ਟੀਕਾਕਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰਸੱਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਿਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸਾਲੀ  ਢਗੰ ਹ।ੈ ਵਕੈਿੀਨਾਂ 
ਸਿਮਾਰੀ ਦ ੇਸਿਲਾਫ ਿੁਰਸੱਿਆ ਸਵਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਿਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਰਸੱਿਆਵਾਂ ਨਾਲ 
ਕਮੰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਸੋਵਡ-19 ਵਕੈਿੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡ ੇਿਰੀਰ ਦ ੇਇਸਮਊਨ ਸਿਿਟਮ ਨੰੂ ਕਸੋਵਡ-19 
ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਿ ਨੰੂ ਪਛਾਣਨ ਅਤ ੇਉਨ੍ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਸਨਰਦੇਸ ਸਦਦੰੀਆਂ 
ਹਨ।

ਕਨੈੇਡਾ ਸਵਚੱ ਰਸਹਣ ਵਾਲੇ ਿਾਰ ੇਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਮੁਫਤ ਵਕੈਿੀਨਾਂ ਉਪਲਿਧ ਹਣੋਗੀਆਂ। ਿੂਸਿਆਂ 
ਅਤ ੇਪ੍ਰਦੇਸਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਨੀਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੀਆਂ ਰਲੋਆਉਟ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਵਕਸਿਤ 
ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੋਖਵਡ-19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੱਥ
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