ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ
Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen (Johnson & Johnson)
17 ਮਾਰਚ, 2021 ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆ
ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ
ਕੋਵਿਡ-19 ਇੱਕ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਿ ਹੈ, ਜੋ ਮੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੇਫਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋ ਕ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਵਹਣ ਅਤੇ ਕੂੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਿੀਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਿਧੇਰੇ ਜੋਖ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਿੱਡੇ ਬਾਲਿਾਂ ਅਤੇ ਵਸਹਤ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ
ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਰਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂੰਭਾਿਨਾ ਿਧੇਰੇ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਕ ਹਲਕੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਿੀ, ਲਾਿ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਹੀਵਨਆਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕਝ ਲੋ ਕਾਂ ਅੂੰਦਰ ਲੱਛਣ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਕੋਿੀਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਫੇਫਿੇ,
ਵਦਲ ਜਾਂ ਵਦਮਾਿ ਨੂੰ ਨਕਸਾਨ ਪਹੂੰਚਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਲੂੰਬੇ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਥਕਾਿਟ, ਸਾਹ ਦੀ ਕਮੀ, ਵਧਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਕਲ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਦਾ
ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੱਛਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਜਿੇਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾਿਾਇਰਸ, ਨਿੇਂ ਰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਰਵਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਿ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾਅ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ
ਿਧੇਰੇ ਿੂੰਭੀਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਣ ਓਂਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਿੱਖ-ਿੱਖ ਰਪਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਵਰਹਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਜਿੇਂ
ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਤਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ ਾਂ ਰਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਿੇ।
ਟੀਕੇ ਵਕਿੇਂ ਕੂੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਪਰਤੀਰੋਧੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਦਸ਼ਾ-ਵਨਰਦੇਸ਼ ਵਦੂੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ
ਕੋਿੀਡ-19 ਦੀ ਲਾਿ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨਿੇ।ਕੋਿੀਡ-19 ਟੀਕੇ, ਬਜ਼ਰਿਾਂ ਸਮੇਤ 16 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਿਰਤੇ
ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਿਰਤਣ ਲਈ ਪਰਿਾਵਨਤ ਵਤੂੰਨ ਟੀਵਕਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ-ਖਰਾਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੈ।(The Janssen) ਜਾਨਸੇਨ (Johnson &
Johnson) ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਵਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਖਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰਰਤ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅਵਜਹਾ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ, ਵਜਸ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੂੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ
ਲਈ ਅਸੀਂ ਸੂੰਕਰਵਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਟੀਕੇ ਦੇ ਲਾਭ
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਰਪ ਵਿੱਚ ਵਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਦਖਾਏ ਿਏ ਹਨ।ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ
ਸਰੀਰ ਲਈ ਇੱਕ ਚੂੰਿੀ ਇਵਮਊਨ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਿਦਾ ਹੈ।ਵਦਲ ਜਾਂ ਫੇਫਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਵਸਆਿਾਂ, ਸ਼ਿਰ ਜਾਂ
ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪਰੈਸ਼ਰ ਿਰਿੀਆਂ ਵਸਹਤ ਦੀਆਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਸਰੱਵਖਅਤ ਹਨ।ਇਹ ਟੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਲਈ ਿੀ ਸਰਵਖਅਤ ਹੈ, ਵਜਨ੍ ਾਂ ਦੀ
ਸਿੈ-ਇਵਮਊਨ ਸਵਥਤੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਮਟ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ ਾਂ ਸਵਥਤੀਆਂ ਿਾਲੇ ਲੋ ਕਾਂ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾ ਕੂੰਮ
ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਤਹਾਡਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਿੀਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋਿ੍ਾ ਵਜਹਾ ਮੌਕਾ ਹੂੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਿੇਲੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਟੀਕਾ ਵਕੂੰਨੇ
ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਰੱਵਖਆ ਕਰੇਿਾ।ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬਸਟਰ ਖਰਾਕ ਦੀ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਵਿਚਲੀ ਸਮੱਿਰੀ / ਐਲਰਜੀ
ਟੀਵਕਆਂ ਵਿਚ ਵਲਵਪਡ, ਲਣ, ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਬਫ਼ਰ ਹੂੰਦੇ ਹਨ।ਟੀਕੇ ਵਿੱਚ ਅੂੰਡੇ, ਜੈਲੇਵਟਨ, ਲੈ ਟੇਕਸ, ਪਰਜ਼ਰਿੇਵਟਿਜ਼, ਐਂਟੀਬਾਇਓਵਟਕਸ ਜਾਂ ਅਲਮੀਨੀਅਮ
ਨਹੀਂ ਹੂੰਦਾ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਵਕਆਂ ਤੋਂ ਬਹਤ ਘੱਟ ਐਲਰਜੀ ਹੂੰਦੀ ਹੈ।ਟੀਕੇ ਸਰੱਵਖਅਤ ਹਨ, ਭਾਿੇਂ ਤਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੋਜਨ, ਦਿਾਈ ਜਾਂ ਤਹਾਨੂੰ ਿਾਤਾਿਰਣ
ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਐਲਰਜੀ ਹੈ।ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ ਿਲਾਈਕੋਲ, ਟਰ ੋਮੈਟਾਮਾਈਨ ਜਾਂ ਪੌਲੀਸੋਰਬੇਟ ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ
ਿੱਲ ਕਰੋ।
ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਿ ਅਤੇ ਜੋਖ਼ਮ

Punjabi

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇPfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca/COVISHIELD & Janssen
ਟੀਕੇ ਲੱਿਣ ਿਾਲੇ ਹਰੇਕ 10 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਭਿ ਇੱਕ ਦੇ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਵਜ਼ਆਦਾਤਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਦਰਵਮਆਨੇ ਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ
ਕਝ ਵਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰ ਹੋ ਜਾਣਿੇ।ਆਮ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ, ਖਜਲੀ ਜਾਂ ਟੀਕਾ ਲੱਿਣ ਿਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸੋਜ, ਬਖ਼ਾਰ, ਵਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ
ਮਵਹਸਸ ਹੋਣਾ, ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਜੋਿਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਠੂੰਡ ਲੱਿਣਾ, ਵਦਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਲਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਿ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਤੂੰਨ ਵਦਨਾਂ ਤੱਕ ਰਵਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਟੀਕੇ ਪਰਤੀ ਇਵਮਊਨ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ
ਵਿਕਵਸਤ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ।ਬਹਤ ਘੱਟ ਮਾਮਵਲਆਂ ਵਿੱਚ, ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ (ਐਨਾਫਾਈਲੈ ਕਵਸਸ) ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਐਲਰਜੀ
ਿਾਲੀਆਂ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਸਰ ਅਸਥਾਈ (ਥੋਿ੍ੇ ਸਮੇਂ ਲਈ) ਹਦ
ੂੰ ੇ ਹਨ।ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈ ਣ ਵਿੱਚ
ਮਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਚਹਰੇ ਅਤੇ ਿਲੇ ਵਿੱਚ ਛਪਾਕੀ ਜਾਂ ਸੋਜ ਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਓ।ਜੇਕਰ ਤਹਾਡੇ ਅੂੰਦਰ ਟੀਕੇ ਲੱਿਣ ਪਰਤੀ ਕੋਈ
ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਉਹ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ ਕਰਨਿੇ।ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਇਹ
ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਿੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦੀ ਵਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵਕ ਇਹ ਟੀਕਾ ਸਰੱਵਖਅਤ ਹੈ।
ਟੀਕਾਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ
ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਬਖ਼ਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ, ਤਾਂ ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਸੀਂ ਵਬਹਤਰ ਮਵਹਸਸ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ।ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਹੋਰ ਟੀਵਕਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ।ਜੇਕਰ ਤਹਾਨੂੰ ਹਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੀਕਾ ਲੱਵਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੀਕਾ
ਲਿਿਾਉਣ ਤੋਂ 14 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋ।
ਵਸਹਤ ਸ਼ੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਓ
ਟੀਕਾ ਲਿਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਜਾਂ ਐਲਰਵਜਸਟ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ, ਜੇਕਰ:
 ਤਸੀਂ ਿਰਭਿਤੀ ਹੋ, ਿਰਭਿਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਦੱਧ ਚੂੰਘਾ ਰਹੇ ਹੋ;
 ਤਸੀਂ ਸਿੈ-ਇਵਮਊਨ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ; ਜਾਂ ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਤਹਾਡਾ ਇਵਮਊਨ ਵਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਵਿਆ ਹੈ;
 ਤਹਾਡੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਖਰਾਕ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਘੂੰਵਟਆਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਅਲਰਜੀ ਸੂੰਬੂੰਧੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਹੋਈ ਸੀ; ਜਾਂ
 ਤਹਾਨੂੰ ਵਕਸੇ ਟੀਕੇ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਤੋਂ ਿੂੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਦਵਜਆਂ ਦੀ ਰੱਵਖਆ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲੱਿ ਜਾਂਦਾ, ਜੋ ਟੀਕਾਕਰਨ ਚਾਹੂੰਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰਕ ਦਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤਸੀਂ
ਵਬਮਾਰ ਹੋ, ਤਾਂ ਘਰ ਰਵਹਣਾ ਮਹੱਤਿਪਰਨ ਹੈ।ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਨੱਜੀ ਸਰੱਵਖਆ
ਉਪਕਰਣ (PPE) ਪਵਹਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੂੰਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਿੱਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਵਿਵਜ਼ਟ ਕਰੋ।
ਸਰੋਤ
ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ।ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵਸਫ਼ਾਵਰਸ਼ਾਂ।ਮਾਰਚ 16, 2021।ਇਸ ਿੈੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ
ਹੈhttps://www.canada.ca/en/public-health/services/immunization/national-advisory-committee-onimmunization-naci/recommendations-use-covid-19-vaccines.html

