ਕੋਵੀਡ -19 ਵੈਕਸੀਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ
ਮਈ 25, 2021
ਕੈਨਡਾ ਿਵਚ ਚਾਰ ਕੋਿਵਡ -19 ਵੈਕਸੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਿਦੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਿਵਚ ਲੱ ਖਾਂ ਲੋ ਕਾਂ ਨ ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਲੇਿਟਨ ਵੈਕਸੀਨ
ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਿਚੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਿਧਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸ ਜਾਣ ਸਕੋ ਿਕ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਰੂਪ ਿਵੱਚ ਕੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ । ਇਸ ਬੁਲੇਿਟਨ
ਿਵਚ ਿਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਹੈ?
ਹਾਂ, ਿਕਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਤੀ ਐਲਰਜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਟੀਕਾਕਰਣ ਦੇ 30 ਿਮੰਟ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਦਰ ਿਵੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਸ ਠੀਕ
ਮਿਹਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਜਰ ਤਰਾ ਦੀ ਸਿਥਤੀ ਿਵਚ ਤੁਹਾਡਾ
ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੇ ਿਕਸੇ ਇਕ ਤੱਤ ਤ ਗੰਭੀਰ ਐਲਰਜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ (ਿਜਵ ਪੌਲੀਥੀਲੀਨ
ਗਲਾਈਕੋਲ [PEG] ਜਾਂ ਪੋਲੀਸੋਰਬੇਟ) ਜਾਂ ਕੋਿਵਡ-19 ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਪਦਾਤਾ
ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਿਕ ਟੀਕੇ ਨੂੰ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਿਕਵ ਲਗਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਟ ਕਰੋ ਿਕ
ਇਹ ਖਾਸ ਐਲਰਜੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁਦ
ੰ ੀ ਹੈ।

ਜੇ ਮੇਰੀ ਿਸਹਤ ਠੀਕ ਨਹ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮ ਟੀਕਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?
ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ, ਹਾਈ ਬਲੱ ਡ ਪੈਸ਼ਰ, ਿਦਲ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ, ਦਮਾ, ਜਾਂ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਟੀਕਾ ਪਾਪਤ
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਿਕਸਮ ਦੀ ਿਬਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇਿਮਊਨ ਿਸਸਟਮ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ
ਕਰਦੀ ਹੈ (ਇਿਮਊਨ ਸਪਰੈਿਸਵ ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਿਮਊਨ ਸਪਰੈਸਟ ਦਵਾਈ, ਿਜਵ ਿਕ ਕੀਮੋਥੈਰਪ
ੇ ੀ ਜਾਂ ਸਟੀਰੌਇਡ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ
ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਆਿਦ) ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਟੋਇਮਉਨ ਿਬਮਾਰੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਣ ਤ ਪਿਹਲਾਂ ਆਪਣੇ ਿਸਹਤ
ਸੰਭਾਲ ਪਦਾਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਿਲਆ ਜਾ ਸਕੇ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਦ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ
ਹੈ।

ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਿਜ਼ਆਦਾਤਰ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ
ਟੀਕਾ ਪਾਪਤ ਨਹ ਹੁਦ
ੰ ਾ?
ਨਹ , ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਟੀਕਾ ਲਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵੀਡ -19 ਤ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਰਨ ਤ
ਬਚਾਏਗਾ। 25 ਮਈ ਤੱਕ, ਿਵਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 1 ਿਬਲੀਅਨ ਤ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਦੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ
ਹਨ। ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਹੁਤੇ ਲੋ ਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ; ਿਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ
ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਹੋਣਗੇ।

ਟੀਕਾ ਿਕੰਨ ਸਮ ਲਈ ਮੇਰੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦਾ ਹੈ?
ਖੋਜਕਰਤਾ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਿਸ਼ਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਿਕ ਟੀਕੇ ਿਕੰਨ ਸਮ ਲਈ ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਪਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਵਾਇਰਸ ਤ ਿਨਰੰਤਰ ਰੱਿਖਆ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਿਵੱਖ ਿਵੱਚ ਬੂਸਟਰ ਸ਼ਾਟਸ ਪਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋ ੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੋਿਵਡ-19 ਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਿਕਸਮ 'ਤੇ ਿਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ । ਜੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪਤ ਟੀਕਾ ਦੋ ਖੁਰਾਕਾਂ ਿਵੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਿਕਹਾ
ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਦੀ ਪਿਹਲੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕੋਿਵਡ-19 ਿਬਮਾਰੀ ਜਾਂ ਮੌਤ ਤ ਪੂਰੀ
ਤਰਾਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਰੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਸੁਰਿੱ ਖਆ ਉਪਾਵਾਂ ਿਜਵ ਿਕ ਇੱਕ ਮਾਸਕ ਪਿਹਨਣਾ, ਦੂਿਜਆਂ ਤ
ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟੀਕੇ ਕੋਿਵਡ-19 ਨਾਲ ਿਬਮਾਰ ਹੋਣ ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਿਪਆਿਰਆਂ ਦੀ ਰੱਿਖਆ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਿਜੰਨ ਲੋ ਕ ਟੀਕਾ ਪਾਪਤ ਕਰਦੇ
ਹਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰਿੱ ਖਅਤ ਹੁਦ
ੰ ਾ ਹੈ!
ਅਸ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੁਲੇਿਟਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਲੱ ਗੇਗਾ! ਅਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਿਵਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ
ਲਈ ਸੱਦਾ ਿਦੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਕਪਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਡੀਓ ਜਾਂ ਿਵਡੀਓ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਿਰਕਾਰਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਜਾਂ
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਿਵੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰੋ।
ਿਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਰੋਤ ਦੇਣਾ ਿਨਸ਼ਚਤ ਕਰੋ: ਵੁਮੈਨਜ਼ ਕਾਲਜ ਹਸਪਤਾਲ, ਓਕਾਸੀ (OCASI), ਟਾਇਬੂ ਕਿਮਊਿਨਟੀ ਹੈਲਥ
ਸਟਰ ਅਤੇ ਰਿਫਊਜੀ 613।
25 ਮਈ, 2021 ਤੱਕ ਸਟੀਕ
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