
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਕਕਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ 

ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ 

ਮੈਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਕਕਉਂ ਲਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 

ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਿੇਗਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿਹੁਤ ਵ਼ਿਆਦਾ 
ਵਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਨਹ ਾਂ ਨ ੂੰ  ਹਸਪਤਾਲ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ। 

ਟੀਕੇ ਕਕਵੇਂ ਕੂੰ ਮ ਕਰਦੇ ਹਨ? 

ਟੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨ ੂੰ  ਐਟਂੀਿਾਡੀ਼ਿ (ਰੋਗਨਾਸਕ ਅੂੰ ਸ਼) ਿਣਾਉਣ ਲਈ ਕਵਹੂੰ ਦਾ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਸਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ 
ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਐਟਂੀਿਾਡੀ਼ਿ (ਰੋਗਨਾਸਕ ਅੂੰ ਸ਼) ਸਾਨ ੂੰ  ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਿਚਾਣਗੇ। ਟੀਕੇ ਵਿਿੱ ਚ 

ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਕੇ ਕੋਿੀਡ-19 ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਿੱ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। 

ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਕੋਵੀਡ-19 ਦੇ ਕਕਹੜੇ ਟੀਕੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ? 

ਇਸ ਿੇਲੇ, ਿ਼ੁਿਰਗਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮਨਿ ਰਸੁਦਾ ਟੀਕੇ ਉਪਲਿਧ ਹਨ। ਟੀਕੇ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਿਹੁਤ ਵਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ 
ਿਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਟੀਵਕਆਂ ਿਾਰੇ ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਇਸ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਿਧ ਹੈ: 

https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid-19-protect- yourself-others/covid-19-

vaccines/. 

ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁਰੱਕਿਅਤ ਰਹਾਂਗਾ/ਗੀ? 
ਇਸ ਸਮੇਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਿਾਣਦੇ ਵਕ ਟੀਕਾ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਕੂੰ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਰਿੱ ਖੇਗਾ। ਿੇਕਰ 

ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਘਟ ਿਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਿੱ ਕ ਿ ਸਟਰ ਖੁਰਾਕ ਵਦਿੱ ਤੀ ਿਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਕਸਹਤ ਦੀ ਗੂੰ ਭੀਰ ਸਮੱਕਸਆ ਹੈ; ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ, ਿ਼ੁਿਰਗਾਂ ਅਤੇ ਗੂੰ ਭੀਰ ਵਸਹਤ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਸ ਗਰ, ਹਾਈ ਿਲਿੱ ਡ ਪਰੈਸਰ, ਵਦਲ 

ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਵਖਅਤ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਵਿਮਾਰੀ ਿਾਂ ਦਿਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਕਮ਼ੋਿਰ ਇਵਮਊਨ 

ਵਸਸਟਮ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਪਵਹਲਾਂ ਗਿੱਲਿਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਮੈਨ ੂੰ  ਐਲਰਜੀ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 
The mRNA ਟੀਕੇ, ਿੋ ਿ਼ੁਿਰਗਾਂ ਨ ੂੰ  ਲਗਾਏ ਿਾਣਗੇ, ਉਨਹ ਾਂ ਵਿਿੱਚ ਐਟਂੀਿਾਇਓਵਟਕਸ, ਲੈਟੇਕਸ, ਅੂੰਡੇ, ਿਾਨਿਰਾਂ ਦ ੇਉਤਪਾਦ 

ਿਾਂ ਖ ਨ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ। 

ਵਕਸੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਦੇ ਅੂੰ ਸ਼ ਨ ੂੰ  ਗੂੰ ਭੀਰ ਐਲਰਿੀ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਪਵਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ 

ਗਿੱਲਿਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕਸੇ ਿੀ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆ ਨ ੂੰ  ਦੇਖਣ ਲਈ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  15 

ਵਮੂੰ ਟਾਂ ਤਿੱਕ ਦੇਵਖਆ ਿਾਿੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਟੀਕੇ ਵਿਚਲੇ ਅੂੰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਿੱਕ ਵਿਸਵਤਰਤ ਸ ਚੀ, ਸ਼ਵਹਰ ਦੀ ਇਸ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ 
ਉਪਲਿਧ ਹੈ: https://www.toronto.ca/home/ covid-19/covid-19-protect-yourself-

others/covid-19-vaccines/ covid-19-about-the-vaccines/ 

ਜੇਕਰ ਮੈਨ ੂੰ  ਕੋਕਵਡ-19 ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨ ੂੰ  ਹਾਲੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? 
ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਿਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤਿੱਕ ਨਹੀਂ ਰਵਹ ਸਕਦੀ। ਦੁਿਾਰਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਿਾਣਾ 
ਸੂੰਭਿ ਹੈ। ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਲਿੱ ਛਣਾਂ ਿਾਲੇ ਵਕਸੇ ਿੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਂ ਉਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਡੀਕ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿੱਕ ਉਹ ਵਿਹਤਰ ਮਵਹਸ ਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿੱਖਦੇ 
ਹਨ। 
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ਕੀ ਟੀਕਾ ਮੈਨ ੂੰ  ਕਬਮਾਰ ਕਰੇਗਾ? 

ਟੀਕੇ ਵਿਿੱ ਚ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਕੋਵਿਡ-19 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੀਕਾ ਦ ਸਰੇ 

ਟੀਵਕਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਵਿਿੇਂ ਫਲ  ਸ਼ੌਟ)। ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ ਆਮ ਤ਼ੌਰ 

'ਤੇ ਵਸਰਫ਼ ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਲਈ ਰਵਹੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਲਿੱ ਛਣ ਦੇਖੋ: 

• ਸ ਈ ਲਿੱ ਗਣ ਿਾਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲਾਲੀ, ਦਰਦ ਿਾਂ ਸੋਿ 

• ਵਸਰ ਦਰਦ, ਥਕਾਿਟ ਮਵਹਸ ਸ ਕਰਨਾ, ਮਾਸਪੇਸੀਆਂ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਦ, ਿੋੜਾਂ ਦਾ ਦਰਦ 

• ਿੁਖਾਰ, ਠੂੰ ਢ ਲਿੱ ਗਣਾ, ਵਦਲ ਘਿਰਾਉਣਾ, ਉਲਟੀਆਂ 

• ਕਿੱ ਛ ਵਿਿੱ ਚ ਦਰਦ ਿਾਂ ਸੋਿ ਹੋਣਾ ਿਾਂ ਿਿੱ ਡੀਆਂ ਵਰਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੂੰ ਢਾਂ (ਿਹੁਤ ਘਿੱ ਟ ਆਮ) 

ਦ ਿੀ ਖੁਰਾਕ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਮਾੜੇ ਪਰਭਾਿ ਹੋਣਾ ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਮ ਗਿੱਲ ਹੈ। ਿੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰਤੀਵਕਵਰਆਿਾਂ 
ਕੁਝ ਵਦਨਾਂ ਤੋਂ ਵ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱ ਲ ਕਰੋ। 

ਕੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਮ ਕਜੂੰ ਦਗੀ ਕਵੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਸਕਦਾ/ਦੀ ਹਾਂ? 

ਕੋਿੀਡ-19 ਦੇ ਵਿਰੁਿੱ ਧ ਚੂੰਗੀ ਸੁਰਿੱ ਵਖਆ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਿਾਅਦ ਦੋ 
ਹਫ਼ਵਤਆਂ ਤਿੱ ਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱ ਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਿੀ ਼ਿਰ ਰਤ ਹੈ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ 

ਵ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਇਕਿੱ ਠ ਸੂੰ ਿੂੰ ਧੀ ਿਚਾਅ ਪਰਤੀ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਿਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੂੰ  ਉਦੋਂ 
ਤਿੱ ਕ ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਿਾਰੀ ਰਿੱ ਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਵਿਿੇਂ ਵਕ ਮਾਸਕ ਪਵਹਨਣਾ, ਸਰੀਰਕ ਦ ਰੀ 
ਿਣਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਘਰੇ ਰਵਹਣਾ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੂੰ ਦੇ, ਿਦੋਂ ਤਿੱ ਕ ਿਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨ ੂੰ  ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ 
ਲਗਾਏ ਿਾਂਦੇ। 

ਮੈਂ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਕਕੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? 

ਟੋਰਾਂਟੋ ਦਾ ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਪਿਵਲਕ ਹੈਲਥ, ਓਂਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਟੀਮਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਸਮੇਤ, 

ਫਾਰਮੇਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਇਮਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ, ਵਿੂੰ ਨੀ ਿਲਦੀ ਸੂੰ ਭਿ ਹੋ ਸਕੇ ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ 

ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਮਲ ਕੇ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਵਹਰ-ਸੂੰ ਚਾਵਲਤ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਵਨਕ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਈ 

ਟੀਕਾਕਕਰਨ ਯੋਿਨਾ ਦਾ ਵਸਰਫ਼ ਇਿੱਕ ਟੁਕੜਾ ਹਨ – ਸਾਰੇ ਿਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦ ੇਿਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮ਼ੌਕੇ 

ਹੋਣਗੇ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਿੱ ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਰੋਲ-ਆਉਟ ਿਾਰੇ ਅਿੱ ਪਡੇਟਾਂ ਨ ੂੰ  ਸਵਹਰ ਦੀ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ 
ਿਾਿੇਗਾ:https://www.toronto.ca/home/covid-19/covid- 19-protect-yourself-

others/covid-19-vaccines/ 

ਕੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ? 

ਿਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਰਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗਿੱਲਿਾਤ ਕਰੋ ਿਾਂ 
ਇਸ ਿੈੈੱਿਸਾਈਟ toronto.ca/COVID19 'ਤੇ ਵਿਵ਼ਿਟ ਕਰੋ। 
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