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ਕੋਵਿਡ-19 ਕੀ ਹੈ?  

ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਹੈ ਵਿਸ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਿਾਰ ਪਛਾਣ 
2019 ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਿਾਇਰਸਾ ਂਦਾ 
ਇਕ ਿੱਡਾ ਪਵਰਿਾਰ ਹੈ ਵਿਹਨਾ ਂਕਾਰਨ ਸਾਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆ ਂ
ਹਲਕੀਆ ਂਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾ ਂਹੁੰਦੀਆ ਂਹਨ।   

ਕੋਵਿਡ-19 ਵਕਿੇਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ?    

ਕੋਵਿਡ-19 ਆਮ ਤਰੌ `ਤ ੇਇਸ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਿਾਲੇ 
ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਸਾਹ ਰਾਹੀਂ ਵਨਕਲਣ ਿਾਲੇ ਤਪੁਵਕਆ ਂ(ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ 
ਡਰੌਪਵਲਟਸ) ਰਾਹੀਂ ਫੈਲਦਾ ਹ।ੈ ਇਹ ਖੰਘਣ, ਵਛਕੱ ਮਾਰਨ, ਗਲੱਾ ਂ
ਕਰਨ ਅਤ ੇਗਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹ ੋਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾਇਰਸ ਿਾਲੀ 
ਥਾ ਂਿਾ ਂਿਸਤ ੂਨੂੰ ਛੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣ ੇਅਣਧੌਤ ੇਹਥੱਾ ਂਨਾਲ ਮੰੂਹ, 
ਨਕੱ ਿਾ ਂਅਖੱਾ ਂਨੂੰ ਛੋਹਣ ਨਾਲ ਿੀ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹ।ੈ ਿਾਇਰਸ ਤਹੁਾਡੇ 
ਵਿਚੱ ਲੱਛਣ ਵਦਖਾਈ ਦੇਣ ਿਾ ਂਵਿਕਸਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਫੈਲ ਸਕਦਾ 
ਹ।ੈ 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਕੌਣ ਯੋਗ ਹੈ?    

ਪੰਿ ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-
19 ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਅਤੇ ਦੂਿਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12 ਸਾਲ 
ਿਾ ਂਉਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਿੀ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ।  

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਉਨ੍ਾ ਂਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਘਟਣ 
ਦੀ ਸੰਭਾਿਨਾ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 
ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਿੱਧ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹ,ੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-
19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਿਧਾਈ ਗਈ ਲੜੀ (ਐਕਸਟੈਂਵਡਡ 
ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸੀਰੀਜ਼) ਅਤੇ ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਤੀਿਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਲਈ ਤੀਿਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ।   

ਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ontario.ca/
covidvaccineinfo`ਤੇ ਿਾਉ।

ਮੈਨੰੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?    

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆ ਂ
ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂ
ਦੂਸਰੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ 
ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰਨ ਿਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਕਰੋਨਾਿਾਇਰਸ ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ 
ਕਰਦੇ। ਉਹ ਿਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 
ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾ ਂਵਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਾ ਂਲੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾ 
ਸਕਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਿਾਿੇ ਤਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ 
ਿਾਲੇ ਲੱਛਣਾ ਂਨੂੰ ਹਲਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਵਸਹਤ  (ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ) ਦੇ ਉਪਾਅ ਹਟਾਏ ਜਾ 
ਰਹੇ ਹਨ ਤਾ ਮੈਂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਿਾ?ਂ 

ਿਨਤਕ ਵਸਹਤ (ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ)  ਦੇ ਉਪਾਿਾ ਂਅਤੇ ਕੰਮ ਉੱਤਲੇ 
ਸੁਰੱਵਖਆ ਉਪਾਿਾ ਂਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-
19 ਖਤਮ ਹੋ ਵਗਆ ਹੈ ਿਾ ਂਮਹਾਮਂਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਿੈਕਸੀਨ 
ਅਿੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹਨ 
ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਿਲੋਂ ਕੀਤੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਦਦ 
ਕਰਦੇ ਹਨ।  

ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣਾ ਅਿੇ ਿੀ 
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ  ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, 
ਆਪਣੇ ਵਪਆਵਰਆ ਂਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਵਮਊਵਨਟੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 
ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆ ਂਦੂਸਰੀਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ 
ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ 
ਹੋਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਹੋ ਿਾਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਹੱਦ 
ਤੱਕ ਘਟਾ ਵਦੰਦਾ ਹੈ।  

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?    

ਿਦੋਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ 
ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਾਰਗਰ ਹ,ੈ ਵਫਰ ਿੀ ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 
ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣਾ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹ,ੈ ਵਕਉਂਵਕ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਟੀਵਕਆ ਂਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਲੜੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ 
ਸਮਾ ਂਪਾ ਕੇ ਘਟ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਚੰਤਾ ਂਕਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂ
ਵਕਸਮਾ ਂ(ਿੇਰੀਐਂਟਸ ਆਫ ਕਨਸਰਨਜ਼) ਤੋਂ।   

18 ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਬੂਸਟਰ 
ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇਟੰ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 3 
ਮਹੀਵਨਆ ਂ(84 ਵਦਨਾ)ਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। 12 ਤੋਂ 17 ਸਾਲ 
ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕੇ ਲਈ ਅਪੁਆਇਟੰ ਆਪਣਾ 
ਦੂਸਰਾ ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਵਨਆ ਂ(168 ਵਦਨਾ)ਂ ਬਾਅਦ ਲੈ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਝ ਖਾਸ ਲੋਕ ਦੂਿਾ ਬੂਸਟਰ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਿੀ ਯੋਗ ਹਨ। ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ 
ontario.ca/covidvaccineinfo `ਤੇ ਿਾਉ।   

ਮੈਨੰੂ ਪਵਹਲਾ ਂਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 
ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਵਗਆ/ਗਈ ਹਾ।ਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅਜੇ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?    

ਹਾ,ਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ 
ਿਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿੇ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ 
ਸਾਰੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।   

ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋਿ,ੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ 
ਸੁਰੱਵਖਅਤ (ਇਵਮਊਨ) ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਿੇ ਿੀ ਇਸ 
ਿਾਇਰਸ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਵਰਆ ਂਨੂੰ 
ਇਹ ਿਾਇਰਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਭਾਿੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਿੀ ਲੱਛਣ ਨਾ 
ਵਦਖਾਈ ਦੇ ਵਰਹਾ ਹੋਿੇ। ਨਿੀਂਆ ਂਵਕਸਮਾ ਂਦੇ ਫੈਲਾਅ ਕਾਰਨ, ਇਹ 
ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਹੈ ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਨਾਲ 
ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਰਹੋ। 

http://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
http://www.ontario.ca/covidvaccineinfo
https://ontario.ca/covidvaccineinfo 
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ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵਿਹੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਇਆ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਇਹ ਚੰਗਾ ਹੋਿੇਗਾ 
ਵਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਵਨਆ ਂਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ, ਹੁਣ 
ਤੱਕ ਲਗਿਾਏ ਟੀਵਕਆ ਂਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਸਹਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 
`ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸ ਿਾਸਤੇ ਵਕੰਨਾ ਸਮਾ ਂਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ ਰਹੇਗਾ 
ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ 
ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ।   

ਕੀ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਹੋਣਗੇ?  

ਵਕਸੇ ਿੀ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨ ਿਾਗਂ, ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਸਾਈਡ 
ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਿਹੜੇ ਕੁੱਝ 
ਘੰਵਟਆ ਂਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁੱਝ ਵਦਨਾ ਂਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਿਾਦਂੇ ਹਨ। 
ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਸਰੀਰ ਿੱਲੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ 
ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾ ਂਦਾ ਵਹੱਸਾ 
ਹਨ। ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੌਰ `ਤੇ ਆਮ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ 
ਅਸਰਾ)ਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ (ਵਿਿੇਂ ਲਾਲ 
ਿਾ ਂਿਾਮਣੀ ਰੰਗ ਹੋ ਿਾਣ) ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ ਿਾਲੀ 
ਬਾਹਂ ਦਾ ਦੁੱਖਣਾ ਿਾ ਂਉਸ `ਤੇ ਸੋਜ਼ ਪੈ ਿਾਣਾ, ਥਕੇਿਾ ਂਹੋਣਾ, ਵਸਰ 
ਦੁੱਖਣਾ, ਪੱਵਿਆ ਂਅਤੇ ਿੋੜਾ ਂਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਿੰਢ ਲੱਗਣਾ ਿਾ ਂ
ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਿਾਣਾ। 

ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਿਹੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਹੋ ਿਾਣ ਵਿਹਨਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚੰਤਾ ਹੋਿੇ ਿਾ ਂਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਕੁੱਝ 
ਵਦਨਾ ਂਬਾਅਦ ਿੀ ਨਾ ਹਟਣ, ਤਾ ਂਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ 
ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ (ਡਾਕਟਰ) ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹਨ?  

ਹਾ।ਂ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਾਇਟੰਵਫਕ ਵਰਿੀਊ ਵਸਸਟਮ (ਵਰਿੀਊ 
ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਵਗਆਨਕ ਵਸਸਟਮ) ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਖਤ ਵਰਿੀਊ 
ਵਸਸਟਮਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਵਕਸੇ ਿੈਕਸੀਨ ਨੂੰ 
ਤਾ ਂਹੀ ਮਾਨਤਾ ਵਦੰਦੀ ਹ,ੈ ਿੇ ਉਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੋਿ,ੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 
ਹੋਿੇ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਕੁਆਲਟੀ ਦੇ ਉੱਚੇ ਵਮਆਰਾ ਂ`ਤੇ ਪੂਰਾ 
ਉਤਰਦਾ ਹੋਿੇ।

ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਿਾਦਂੇ ਹਨ 
ਵਿਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹੈ।

Health Canada’s website `ਤੇ ਿਾ ਕੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਹੋਰ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ।

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਉਹਨਾ ਂਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਵਚੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ,ੈ 
ਵਜਹੜ ੇਏਨੀ ਛੇਤੀ ਵਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ?  

ਨਹੀਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵਸਰਫ ਉਹ ਹੀ ਿੈਕਸੀਨ ਲਾਏ ਿਾਣਗ,ੇ 
ਵਿਹਨਾ ਂਨੂੰ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ 
ਕਾਰਗਰ ਮੰਵਨਆ ਹੈ।   

ਦੂਿੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੇ ਮਕਾਬਲੇ ਇਹ ਿੈਕਸੀਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ 
ਵਤਆਰ ਹੋਏ ਸਨ ਵਕਉਂਵਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿੈਕਸੀਨ 
ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਿੀ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 
ਵਗਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨੇੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ।  

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੋਿੀ ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਨ ਏ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂ`ਤੇ 10 
ਸਾਲਾ ਂਤੋਂ ਿੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੋਿ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਵਿਸ ਕਰਕੇ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਐੱਮ ਆਰ ਐੱਨ ਏ 
ਤਕਨੌਲੌਿੀ ਇਨੰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਿਰਤੀ ਿਾ ਸਕੀ ਸੀ।   

ਭਾਿੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਤਆਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ 
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਕ ਉਹ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ 
ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 

ਿੈਕਸੀਨ ਨੰੂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਮਲ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਸੀ?    

ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਵਤਆਰ ਕਰਨ 
ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਿਸੀਲੇ ਿਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਵਿਹਨਾ ਂਨੇ ਿੈਕਸੀਨ 
ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰਤਾ ਨਾਲ 
ਅੱਗੇ ਿਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖੋਿ ਦੇ ਮੌਿੂਦਾ 
ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾ ਂਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣਾ, ਵਿਵਗਆਨੀਆ ਂਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾ ਂ
ਵਿੱਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਸਵਹਯੋਗ, ਵਜ਼ਆਦਾ ਸਮਰਪਤ 
ਫੰਵਡੰਗ, ਕਵਲਨੀਕਲ ਟ੍ਾਇਲ ਵਿੱਚ ਵਹੱਸਾ ਲੈਣ ਿਾਵਲਆ ਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ 
ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਅਤੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਦੀ ਕਾਰਗਰਤਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 
ਕਵਲਨੀਕਲ ਟ੍ਾਇਲਾ ਂਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 
ਦੇ ਉੱਤਮ  ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਵਗਆਨੀਆ ਂਨੇ ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਸਾਰੀ ਿਾਣਕਾਰੀ `ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾ ਂ
ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਹਨ। ਇਹਨਾ ਂਿੈਕਸੀਨਾ ਂਨੂੰ ਮਾਨਤਾ 
ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੀ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾ ਂਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।  

ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਿੈੱਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਰਿੀਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੇ 
ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਿੋ।

ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ 
(ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਵਕਹੜ ੇਹਨ?    

ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰਾ)ਂ ਬਾਰੇ 
ਚੱਲ ਰਹੇ ਅਵਧਐਨਾ ਂਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ 
(ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵਮਲੀ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ 
ਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰਾ)ਂ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ ਲਈ 
ਅਵਧਐਨਾ ਂਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੀ 
ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਿਾ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿਾਪਰਨ ਿਾਲੀਆ ਂਬੁਰੀਆ ਂਘਟਨਾਿਾ ਂ
(ਐਡਿਰਸ ਈਿੈਂਟਸ ਫੌਲੌਇਗੰ ਇਮੂਨਾਈਿੇਸ਼ਨ-ਏ ਈ ਐੱਫ 
ਆਈਜ਼) ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਿਾ ਂਵਕਸੇ ਅਵਿਹੀ ਘਟਨਾ 
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ Public Heath Ontario’s 
vaccine safety web page `ਤੇ ਿਾਉ।     

ਕੀ ਦੂਜੇ ਟੀਕੇ ਜਾ ਂਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਟੀਕੇ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਪਵਹਲਾ 
ਟੀਕਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ 
ਅਸਰਾ)ਂ ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਿਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ?  ?  

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਂਵਿੱਚ ਿੈਕਸੀਨ ਦਾ ਦੂਿਾ ਟੀਕਾ 
ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ 
(ਬੁਰੇ ਅਸਰ)  ਹੋਣ। ਵਕਉਂਵਕ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) 
ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਿਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਸਸਟਮ ਿੱਲੋਂ ਬਚਾਅ 

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/drugs-health-products/covid19-industry/drugs-vaccines-treatments/vaccines.html 
https://covid-19.ontario.ca/covid-19-vaccine-safety#vaccine-types 
https://www.canada.ca/en/public-health/services/diseases/2019-novel-coronavirus-infection/prevention-risks/covid-19-vaccine-treatment.html 
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety 
https://www.publichealthontario.ca/en/health-topics/immunization/vaccine-safety 


4

ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਿਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਿਾਲਾ ਵਸਸਟਮ ਪਵਹਲੇ ਟੀਕੇ ਨਾਲ 
ਪ੍ਰਾਈਮ (ਵਤਆਰ) ਹੋ ਿਾਿੇ ਤਾ ਂਦੂਿੇ ਟੀਕੇ ਕਾਰਨ ਬਚਾਅ ਦਾ 
ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜ਼ਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ! 

ਬੂਸਟਰ ਦੇ ਤੌਰ `ਤੇ ਲਗਿਾਏ ਿਾਣ ਿਾਲੇ ਟੀਵਕਆ ਂਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ 
ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਪਵਹਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਟੀਕੇ 
ਿਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।  ਆਮ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ 
ਅਸਰ) ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਝ ਘੰਵਟਆ ਂਿਾ ਂਦੋ ਕੁ 
ਵਦਨਾ ਂਲਈ ਰਵਹ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਈਡ 
ਇਫੈਕਟਸ (ਬੁਰੇ ਅਸਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:  ਰੰਗ ਵਿੱਚ 
ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਣ (ਵਿਿੇਂ ਲਾਲ ਿਾ ਂਿਾਮਣੀ ਰੰਗ ਹੋ ਿਾਣ) ਦੇ ਨਾਲ 
ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੀ ਬਾਹਂ ਦਾ ਦੁੱਖਣਾ ਿਾ ਂਉਸ `ਤੇ ਸੋਜ਼ ਪੈ 
ਿਾਣਾ, ਥਕੇਿਾ ਂਹੋਣਾ, ਵਸਰ ਦੁੱਖਣਾ, ਪੱਵਿਆ ਂਅਤੇ ਿੋੜਾ ਂਵਿੱਚ ਦਰਦ 
ਹੋਣਾ, ਿੰਢ ਲੱਗਣਾ ਿਾ ਂਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਿਾਣਾ। 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

ਨਹੀਂ, ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਿਾ ਂਛੂਤ ਿਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ 
ਬੀਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਿੱਲੋਂ ਪ੍ਰਿਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 
ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ  ਵਜ਼ੰਦਾ (ਲਾਈਿ) ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ 
ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ 
ਲਾਉਣ ਿਾਲਾ ਿਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 

ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋ 
ਸਕਦਾ ਹੈ? 

ਿੈਕਸੀਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ 
ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਿਾਗਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ 
ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਾ ਂਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦ,ੇ ਖਾਸ ਤੌਰ `ਤੇ ਿਦੋਂ ਕਵਮਊਵਨਟੀ 
ਵਿੱਚ ਇਸ ਿਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ 
ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੋਿੇ।  

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਤੇ 
ਤੁਹਾਡੇ ਿੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ 
ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਾਫੀ ਵਜ਼ਆਦਾ ਘੱਟ ਿਾਦਂਾ ਹ,ੈ ਅਤੇ ਇਹ 
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 
ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਿਾਲੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਿਧੀਆ 
ਤਰੀਕਾ ਹੈ।    

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੇਰੀ ਜਣਨ-ਸ਼ਕਤੀ `ਤੇ ਅਸਰ ਕਰੇਗਾ? ਜੇ ਮੈਂ 
ਇਸ ਸਮੇਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਿਾ ਂਤਾ?ਂ   

ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 
ਬਾਝਂਪੁਣਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।  

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿਾ ਂਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਸਮੇਂ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਟੀਕੇ ਲਗਿਾਉਣ 
ਨਾਲ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ 
ਕੋਵਿਡ-19 ਹੋਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਿੇਗਾ।    

  

ਕੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਦੁੱਧ 
ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਜਾ ਂਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਵਸ਼ਸ਼ 
ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਸੁਰੱਵਿਅਤ ਹੈ?  ?  

ਹਾ।ਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿਾ ਂਗਰਭ ਦੇ ਵਕਸੇ ਿੀ 
ਪੜਾਅ `ਤੇ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਤੌਰ `ਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ 
ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਰਭਿਤੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ ਰਹੀਆ ਂਿਾ ਂਗਰਭ 
ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਦੀ  ਕੋਵਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਲਈ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਅਤੇ 
ਪ੍ਰੋਵਿੰਵਸ਼ਅਲ ਕਾਊਂਸਲ ਫਾਰ ਮੈਟਰਨਲ ਐਂਡ ਚਾਇਲਡ ਹੈਲਥ (ਪੀ 
ਸੀ ਐੱਮ ਸੀ ਐੱਚ), ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਓਬਸਟ੍ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼ 
ਐਂਡ ਗਾਇਨੇਕੌਲੌਵਿਸਟਸ (ਓ ਐੱਸ ਓ ਿੀ), ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ 
ਓਬਸਟ੍ੀਸ਼ੀਅਨਜ਼, ਸੁਸਾਇਟੀ ਆਫ ਗਾਇਨੇਕੌਲੌਵਿਸਟਸ ਆਫ 
ਕੈਨੇਡਾ (ਓ ਐੱਸ ਿੀ ਸੀ), ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਿਾਇਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਔਨ 
ਇਮੂਨਾਈਿੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਏ ਸੀ ਆਈ) ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ 
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਿਂਾ ਂਿੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ 
ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ।  

ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਿਾਲੀਆ ਂਸੰਭਾਿੀ ਗੁੰਝਲਾ ਂਦੀ ਰੋਕਥਾਮ 
ਲਈ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਖਤਵਰਆ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਕਤੇ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਹਨ। ਿੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 
ਹੋ ਿਾਦਂਾ ਹੈ ਤਾ ਂਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਪੌਜ਼ੇਵਟਿ ਪਰ ਗਰਭਿਤੀ 
ਨਾ ਹੋਣ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ, 
ਇਨਟੈਨਵਸਿ ਕੇਅਰ ਯੂਵਨਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਲਾਈਫ 
ਸੁਪੋਰਟ `ਤੇ ਿਾਣ ਦਾ ਵਜ਼ਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।   

ਿੈਕਸੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਰਫ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ 
ਬਚਾਏਗਾ ਸਗੋਂ ਇਹ ਗਰਭ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਹੋਣ ਤੋਂ ਿੀ 
ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਕਰੇਗਾ। ਅਵਧਐਨ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਕ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵਿਹੜੇ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ 
ਬਣਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਲੈਸੈਨਟਾ (ਔਲ) ਅਤ/ੇਿਾ ਂਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਰਾਹੀਂ 
ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਿਾਣਗ,ੇ ਵਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ 
ਇਕੱਵਲਆ ਂਦਾ ਬਚਾਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਸਗੋਂ ਉਹ ਿਨਮ ਤੋਂ 
ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਵਜ਼ਆਦਾ ਬਚਾਅ 
ਕਰਨਗੇ।    

ਹੋਰ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ontario.ca/
covidvaccinepregnancy`ਤੇ ਿਾਉ।

ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੰੂ ਿੈਕਸੀਨ ਵਕਉਂ ਲਗਿਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ 
ਬੱਵਚਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ?  

ਬਸੇ਼ਕੱ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਲਾਗ ਲੱਗਣ ਿਾਲੇ ਬਵੱਚਆ ਂਵਿਚੱ ਆਮ ਤੌਰ 
`ਤ ੇਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਹਲਕੇ ਲੱਛਣ ਹੁਦੇੰ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਬਚੇੱ ਬਹਤੁ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਬੀਮਾਰ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ, ਵਿਸ ਦੇ ਨਤੀਿੇ ਿਿੋਂ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਆਈ ਸੀ ਯ ੂਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਹਣੋਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹ ੈਿਾ ਂ
ਇੱਥੋਂ ਤਕੱ ਵਕ ਉਹਨਾ ਂਦੀ ਮੌਤ ਿੀ ਹ ੋਸਕਦੀ ਹ।ੈ ਹਰੋਨਾ ਂਵਿਚੱ ਗਭੰੀਰ 
ਅਤ ੇਲੰਮਾ ਂਸਮਾ ਂਰਵਹਣ ਿਾਲੇ ਲੱਛਣ ਹ ੋਸਕਦੇ ਹਨ (ਵਿਿੇਂ ਲੌਂਗ 
ਕੋਵਿਡ-19, ਪੋਸਟ ਐਵਕਊਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਸੰਡਰੌਮ)। ਖਾਸ ਕਰਕੇ 
ਇਹ ਉਹਨਾ ਂਬਵੱਚਆ ਂਲਈ ਸੱਚਾਈ ਹ ੈਵਿਹਨਾ ਂਦਾ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ 

https://ontario.ca/covidvaccinepregnancy 
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ਲੜਨ ਿਾਲਾ ਵਸਸਟਮ ਕਮਜ਼ਰੋ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਾ ਂਵਿਹਨਾ ਂਵਿਚੱ ਵਸਹਤ 
ਦੀਆ ਂਹਰੋ ਸਮੱਵਸਆਿਾ ਂਹੁਦੰੀਆ ਂਹਨ।     

ਬਵੱਚਆ ਂਅਤ ੇਿਿਾਨਾ ਂਦੇ ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹਨਾ ਂਨੂੰ 
ਿਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਹਣੋ, ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚੱ ਦਾਖਲ ਹਣੋ 
ਅਤ ੇਮੌਤ ਹਣੋ ਤੋਂ ਤਕੜੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸੁਰੱਵਖਆ ਵਮਲੇਗੀ। ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣ ਨਾਲ ਪਵਰਿਾਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਂਬਰਾ ਂਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚੱ 
ਿੀ ਮਦਦ ਵਮਲਦੀ ਹ,ੈ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਅਿੇ 
ਿਕੈਸੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਾ ਸਕਦੇ ਿਾ ਂਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਜ਼ਆਦਾ ਕਮਜ਼ਰੋ 
ਲੋਕਾ ਂਨੂੰ।    

ਹਲੈਥ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਪੰਿ ਸਾਲ ਿਾ ਂਇਸ ਤੋਂ ਿੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਵੱਚਆ ਂਦੇ 
ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਅਤੇ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ 
ਿਧੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬਵੱਚਆ ਂਦੇ ਮੌਡਰਨਾ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ 
ਮਾਨਤਾ ਵਦੱਤੀ ਹ।ੈ 

ਪੰਿ ਅਤ ੇਿਧੱ ਉਮਰ ਦੇ ਬਵੱਚਆ ਂਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਲਈ ਫਾਈਜ਼ਰ ਦਾ 
ਿਕੈਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਦੀ ਵਸਫਾਵਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹ।ੈ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ 
ਕੇ ਵਦੱਤੀ ਸਵਹਮਤੀ (ਇਨਫੌਰਮਡ ਕਨਸੈਂਟ), ਨਾਲ ਛੇ ਸਾਲ ਅਤ ੇਿੱਧ 
ਉਮਰ ਦੇ ਬਚੇੱ ਮੌਡਰਨਾ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾ ਸਕਦੇ 
ਹਨ। ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਦੱਤੀ ਇਸ ਸਵਹਮਤੀ (ਇਨਫੌਰਮਡ ਕਨਸੈਂਟ)
ਵਿਚੱ ਮਾਇਓਕਾਰਵਡਵਟਸ/ਪੈਰੀਕਾਰਵਡਵਟਸ ਦਾ ਸੰਭਾਿੀ ਵਜ਼ਆਦਾ 
ਖਤਰਾ ਹਣੋ ਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਣੋੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹ।ੈ   

ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੱ ਲੱਖਾ ਂਬਵੱਚਆ ਂਦੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 
ਿਕੈਸੀਨ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤ ੇਸਮੱੁਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚੱ ਸੁਰੱਵਖਆ ਦੇ ਸੰਬਧੰ 
ਵਿਚੱ ਕੋਈ ਵਚੰਤਾਿਨਕ ਸੰਕੇਤਾ ਂਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। 

ਹਰੋ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਦੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਿਾਗਂ, ਤਹੁਾਡਾ ਬਚੱਾ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ 
ਵਜ਼ਆਦਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੁਦੰਾ ਹ ੈਿਦੋਂ ਉਹ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਅਪ-
ਟ-ੂਡਟੇ ਰਵਹੰਦਾ ਹ।ੈ ਹਰੋ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ  ontario.ca/
covidvaccinekids `ਤ ੇਿਾਉ। 

ਕੀ ਿੈਕਸੀਨ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕਰੋਵਚੱਪ ਹੈ?  

ਨਹੀਂ। 

ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਫਲੂ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਵਕਸ ਤਰ੍ਾ ਂ
ਿੱਿਰਾ ਹੈ?  

ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਫਲੂ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਅਤੇ 
ਉਹਨਾ ਂਦਾ ਵਸੱਧਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਿਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਿੱਖਰੇ 
ਿੱਖਰੇ ਿਾਇਰਸਾ ਂਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਫਲੂ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਇਕ 
ਿਾਰ ਇਨਫਲੂਇਜੰ਼ਾ ਦੀਆ ਂਕਈ ਵਕਸਮਾ ਂਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ 
ਹਨ, ਿਦੋਂ ਵਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ ਵਸਰਫ ਇਕ ਿਾਇਰਸ, 
ਸਾਰਜ਼-ਕੋਿ-2, ਨੂੰ ਵਨਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।  

ਫਲੂ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੋਿਾ ਂਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣੇ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ 
ਹਨ ਵਕਉਂਵਕ ਉਹ ਦੋਿੇਂ ਿੱਖ ਿੱਖ ਿਾਇਰਸਾ ਂਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਲੂ ਦਾ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣਾ ਿਾ ਂਕੋਈ ਹੋਰ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣਾ ਸੁਰੱਵਖਅਤ ਹੈ। 
ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾ ਂਿਾ ਂਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 
ਵਦਨਾ ਂਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈਲਥ ਇਨਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪਲੈਨ (ਓ ਐੱਚ 
ਆਈ ਪੀ) ਦਾ ਕਾਰਡ ਨਾ ਹੋਿੇ ਤਾ ਂਕੀ ਮੈਂ ਵਫਰ ਿੀ ਿੈਕਸੀਨ 
ਲਗਿਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾ?ਂ   

ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਿੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਰਵਹੰਦਾ ਹ,ੈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਾ ਂਿੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹ,ੈ ਉਹ 
ਵਬਨਾ ਂਵਕਸੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਹ,ੈ ਉਸ ਦੇ 
ਵਸਟੀਜ਼ਨਵਸ਼ੱਪ ਿਾ ਂਇਮੰੀਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਿੇ (ਸਟੈਟਸ) ਨਾਲ ਕੋਈ 
ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।   

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦਾ ਹੈਲਥ 
ਕਾਰਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਾ ਂਅਤੇ ਿਨਮ ਤਰੀਕ ਦੀ 
ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫੋਟੋ ਿਾਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ 
(ਆਈ ਡੀ) ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਿਾ ਂਇਕ ਤੋਂ ਿੱਧ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਆਈ 
ਡੀਜ਼) ਿਰਤ ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਵਿਿੇਂ ਡਰਾਈਿਰ ਲਾਇਸੰਸ, ਪਾਸਪੋਰਟ, 
ਰਵਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ ਵਚੱਿੀ, ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪਰਚੀ 
(ਪੇਅ ਸਟੱਬ), ਸਟਡੂੈਂਟ ਕਾਰਡ, ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਥਾ ਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ 
ਿਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ।  ਇਹਨਾ ਂਵਿੱਚ ਵਕਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ 
ਸਰਕਾਰ ਿੱਲੋਂ ਿਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਵਮਆਦ ਪੁੱਗੀ ਿਾਲੇ ਕਾਗਜ਼-
ਪੱਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।     

ਿੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ 
ਯੂਵਨਟ ਪ੍ਰੋਵਿੰਵਸ਼ਅਲ ਿੈਕਸੀਨ ਕੌਨਟੈਕਟ ਸੈਂਟਰ (ਪੀ ਿੀ ਸੀ ਸੀ) ਦੀ 
ਿਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹ,ੈ ਤਾ ਂਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 
ਪੀ ਿੀ ਸੀ ਸੀ ਨੂੰ 1-833-943-3900 `ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 
ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ `ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਿਾਲਾ ਪਛਾਣ-
ਪੱਤਰ (ਆਈਡੈਂਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ) ਵਦਖਾਉਣ ਲਈ ਵਕਹਾ ਿਾਿੇਗਾ। 

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀ ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਥਾਨਕ ਪਬਵਲਕ ਹੈਲਥ ਯੂਵਨਟ ਬਾਰੇ ਿਾਣਨ 
ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਲਈ   Ontario.ca/
publichealth `ਤੇ ਿਾਉ।   

ਕੀ ਿੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਕਾਰਗਰਤਾ ਘੱਟ ਜਾਿੇਗੀ?  

ਨਹੀਂ, ਮੌਿੂਦਾ ਖੋਿ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਾ ਂਦਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਿਾ ਂਸਬੂਤ 
ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕ ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਦੀ 
ਕਾਰਗਰਤਾ ਘੱਟ ਿਾਿੇਗੀ।  

ਖੂਨ ਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਿੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਵਨਕਲਦਾ ਅਤੇ 
ਿੈਕਸੀਨ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰੀਆ ਂਨਾਲ ਲੜਨ ਿਾਲੇ ਪੈਦਾ 
ਹੋਏ ਮਹੱਤਿਪੂਰਨ ਸੈੱਲ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੌਡੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੋਰ 
ਿਾਣਕਾਰੀ ਲਈ Canadian Blood Services `ਤੇ ਿਾਉ। 

https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf 
https://www.health.gov.on.ca/en/pro/programs/publichealth/coronavirus/docs/vaccine/COVID_19_vaccine_up_to_date.pdf 
https://ontario.ca/covidvaccinekids 
https://ontario.ca/covidvaccinekids 
https://ontario.ca/publichealth 
https://ontario.ca/publichealth 
https://www.blood.ca/en/covid19#qaa2 
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ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕਾ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੈਜੁਅਲ ਵਿੱਚ 
ਵਪੱਛੇ ਹੋਿਾ ਂਤਾ ਂਕੀ ਹੋਿੇਗਾ? ਕੀ ਮੈਂ ਤਾ ਂਿੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ 
ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ   

ਹਾ।ਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾ ਂਲੋਕਾ ਂਨੂੰ ਅਪ-ਟ-ੂਡੇਟ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ 
ਆਪਣੇ ਵਸਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਿਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ 
ਲਈ ਿੀ ਉਤਸ਼ਾਵਹਤ ਕਰਦੇ ਹਾ,ਂ ਿੋ ਿੈਕਸੀਨ ਲਿਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ 
ਕਾਰਿ ਵਿੱਚ ਵਪੱਛੇ ਹਨ।  

ਅਪਾਹਜਤਾ ਜਾ ਂਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾ ਂਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਲਈ 
ਵਕਹੜ ੇਿਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ?  

ਿੈਕਸੀਨ ਲਗਿਾਉਣ ਿਾਲੀਆ ਂਥਾਿਂਾ ਂਤੋਂ ਗਾਹਕਾ ਂਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ 
ਸੇਿਾਿਾ ਂਦੇਣ ਅਤੇ ਅਪਾਹਿਤਾ ਿਾਲੇ ਲੋਕਾ ਂਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਢੰਗ 
ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਿਾਦਂੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਬਨਾ ਂਹੇਿ 
ਵਲਖੇ ਿਸੀਲੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ:  

੶	 ConnectABILITY.ca	:	ਕੋਵਿਡ-19	ਦੇ	ਿੈਕਸੀਨਾ,ਂ	

ਸੰਭਾਲ	ਕਰਨ	ਿਾਵਲਆ	ਂਲਈ	ਿਸੀਵਲਆ	ਂਅਤੇ	ਮਦਦਾ,ਂ	

ਭਰੋਸੇਯੋਗ	ਸ੍ੋਤਾ	ਂਤੋਂ	ਿੀਡੀਓਜ਼	ਅਤੇ	ਹੋਰ	ਬਹੁਤ	ਕੁੱਝ	ਲਈ।			

੶	 Health	Care	Access	Research	and	
Developmental	Disabilities		ਦਾ	ਿੈੱਬਸਾਈਟ	
(www.hcarddcovid.com/info)	ਅਤੇ		
vaccinesupport.ca	:	ਵਿਕਾਸ	ਜਾ	ਂਬੌਵਿਕ	ਅਪਾਹਜਤਾ	
ਿਾਲੇ	ਆਪਣੇ	ਬੱਚ/ੇਵਨਰਭਰ	ਦੇ	ਿੈਕਸੀਨ	ਲਿਾਉਣ	ਬਾਰੇ	
(ਿੈਕਸੀਨ	ਿਾਲੀ	ਥਾ	ਂ`ਤੇ	ਸੁਵਿਿਾ,	ਘਰ	ਵਿੱਚ	ਫੇਰੀ	ਦੀਆ	ਂਚੋਣਾ,ਂ	
ਟੀਕੇ	ਲਿਾਉਣ	ਤੋਂ	ਡਰ	ਆਵਦ	ਬਾਰ)ੇ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਲਈ।		

੶	 ਓਨਟਾਰੀਓ	ਕਵਮਊਵਨਟੀ	ਸੁਪੋਰਟ	ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ	(www.
ontariocommunitysupport.ca):		ਸੁਰੱਵਿਅਤ	
ਟ੍ਾਸਂਪੋਰਟੇਸ਼ਨ	ਿਰਤਣ	ਸਮੇਂ	ਚੁਣੌਤੀਆ	ਂਦਾ	ਸਾਹਮਣਾ	
ਕਰਨ	ਿਾਲੇ	ਚੱਲਣ-ਵਫਰਨ	ਦੀਆ	ਂਸਮੱਵਸਆਿਾ	ਂਿਾਲੇ	
ਬਜੁਰਗਾ	ਂਸਮੇਤ	ਅਪਾਹਜਤਾ	ਿਾਲੇ	ਲੋਕਾ	ਂਨੰੂ	ਘਰ	ਤੋਂ	ਿੈਕਸੀਨ	
ਿਾਲੀਆ	ਂਥਾਿਂਾ	ਂਤੱਕ	ਵਲਜਾਣ	ਅਤੇ	ਿਾਪਸ	ਘਰ	ਛੱਡਣ	ਿਾਲੀ	
ਐਕਸੈਸੀਬਲ	ਡਰਾਈਿ-ਟ-ੂਿੈਕਸੀਨ	ਬਾਰੇ	ਜਾਣਕਾਰੀ	ਲਈ।			

ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਕੱਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ/ਸਕਦੀ ਹਾ?ਂ  

ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ, ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ ਵਕਿੇਂ 
ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਵਕਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂ
ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਿਾਣਨ ਲਈ Ontario.ca/covidvaccine `ਤੇ 
ਿਾਉ। ਵਕਸੇ ਤਿਰਬੇਕਾਰ ਏਿੰਟ ਿਾ ਂਹੈਲਥ ਸਪੈਸ਼ਵਲਸਟ ਨਾਲ 
ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ 1-833-943-3900 `ਤੇ (ਵਿਹੜੇ ਲੋਕ 
ਬੋਲੇ ਹਨ, ਵਿਹਨਾ ਂਦੀ ਸੁਣਨ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਿਾ ਂਵਿਹਨਾ ਂਨੂੰ ਬੋਲਣ 
ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਵਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 1-866-797-0007 `ਤ)ੇ 
ਪ੍ਰੋਵਿੰਵਸ਼ਅਲ ਿੈਕਸੀਨ ਕੌਨਟੈਕਟ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਿੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ 
ਸਕਦੇ ਹ,ੋ ਇਹ ਸੇਿਾ 300 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ 
ਵਦਨ ਸਿੇਰ ਦੇ 8:00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8:00 ਿਿੇ ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ 
ਹੈ।   

ਬੱਵਚਆ,ਂ ਿਿਾਨਾ,ਂ ਅਤੇ ਗਰਭਿਤੀ ਔਰਤਾ,ਂ ਬੱਵਚਆ ਂਨੂੰ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਾ 
ਰਹੀਆ ਂਿਾ ਂਗਰਭਿਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪਲੈਨ ਕਰ ਰਹੀਆ ਂਔਰਤਾ ਂਨਾਲ 
ਸੰਬੰਵਧਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਸਿਾਲਾ ਂਲਈ ਵਸੱਕਵਕਡਜ਼ 
ਪੀਡੀਐਟਵਰਕ ਰਵਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਗੁਪਤ ਗੱਲ 
ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ sickkids.ca/
vaccineconsult ਿਾ ਂ1-888-304-6558 ਰਾਹੀਂ 
ਵਸੱਕਵਕਡਜ਼ ਕੋਵਿਡ-19 ਿੈਕਸੀਨ ਕਨਸਲਟ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ 
ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਿਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਿਾ ਿੀ 
ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 

ਿਾ ਂਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਿੈਕਸੀਨਾ ਂਬਾਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫੈਸਲਾ 
ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਿਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕਾਰਬਰੋ ਹੈਲਥ 
ਨੈੱਟਿਰਕ ਦੇ ਵਕਸੇ ਕਾਬਲ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਿੰਨ ਟ ੂਿੰਨ 
ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਿਰਾ ਕਰਨ ਲਈ  ਸਕਾਰਬਰੋ ਹੈਲਥ ਨੱੈਟਿਰਕ (ਐੱਸ 
ਐੱਚ ਐੱਨ) ਦੇ ਿੈਕਸਫੈਕਟਸ ਕਵਲਵਨਕ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। shn.
ca/vaxfacts ਰਾਹੀਂ ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟ ਬਣਾਉ ਿਾ ਂ 416-
438-2911, ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ 5738 `ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ 
ਅਪੁਆਇਟੰਮੈਂਟਾ ਂਸਿੇਰ ਦੇ 9:00 ਿਿੇ ਤੋਂ ਰਾਤ ਦੇ 8:00 ਿਿੇ ਤੱਕ 
ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੇ ਵਦਨ 200 ਤੋਂ ਿੱਧ ਭਾਸ਼ਾਿਾ ਂਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 
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https://ConnectABILITY.ca 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://www.hcarddcovid.com/info 
https://vaccinesupport.ca 
https://www.ontariocommunitysupport.ca 
https://www.ontariocommunitysupport.ca 
https://www.ontario.ca/covidvaccine 
https://sickkids.ca/vaccineconsult
https://sickkids.ca/vaccineconsult
https://www.shn.ca/vaxfacts/ 
https://www.shn.ca/vaxfacts/ 



